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อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
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1.

หลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

2.

ชื่อวุฒิบัตร
ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
Fellowship Training in Geriatric Medicine

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
Diploma of the Thai Subspecialty Board of Geriatric Medicine

(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
(ภาษาอังกฤษ)
Dip. Thai Subspecialty Board of Geriatric Medicine
คาแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ
(ภาษาไทย)
วว. อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
(ภาษาอังกฤษ)
Diploma, Thai Subspecialty Board of Geriatric Medicine
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3.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4.

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
สาขาวิ ช าเวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการผลิตอายุรแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ แสดงเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในหลักสูตร
ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อคิดเห็นจากแพทย์ที่อยู่ในระบบการฝึกอบรม แพทย์ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและผู้ใช้งานแพทย์ที่ผ่านการอบรม โดยอยู่บนพื้นฐานความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศไทย เนื่องจาก
ประชากรของประเทศไทยและทั่วโลกมีอายุยืนยาวมากขึ้น มีโรคในระบบต่างๆ ที่ต้องการแพทย์ผู้ดูแลวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม
และป้องกันโรคแบบองค์รวม นอกจากโรคเรื้อรังที่พบได้ทั่วไป ยังมีอาการโรคต่างๆ ในผู้สูงอายุที่อาจไม่เด่นชัด และเกิดได้
บ่ อ ยในผู้ สู งอายุ ที่ เรี ย กว่ า geriatric syndromes เช่ น ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น การหกล้ ม ภาวะกลั้ น ปั ส สาวะไม่ อ ยู่
ปัญหาเหล่านีจ้ าเป็นต้องอาศัย อายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยทางานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อช่วยให้ผลลัพธ์
การดูแลในผู้ป่วยโรคฉับพลัน เรื้อรัง ผู้ป่วยระยะยาวต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาแบบประคับประคอง ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย เป็นไปได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งอายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุต้องมีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบการดูแล การวาง
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ระบบในการดูแล การสร้างทีมดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ มุ่งสู่การลดภาวะทุ พพลภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต รวมถึงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการดูแลอย่างได้มาตรฐานสากล
นอกจากนั้นอายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ จะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการทางานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ มีทักษะการสื่อสารและมีปฏิสั มพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา รวมถึงความสามารถด้านอื่นๆ
ที่สาคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือส่งเสริมระบบ
สาธารณสุขของประเทศ สามารถปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขที่ ปฏิบัติงานอยู่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
จริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดี ใส่ใจต่อความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศไทย
อายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ผู้สงู อายุนอกจากจะได้เรียนรูต้ ามหลักสูตร อนุสาขาอายุรศาสตร์ผสู้ ูงอายุยงั มี
พันธกิจที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆ บนสภาวะการทางานที่เหมาะสม เสริมสร้างสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรม เช่น
มีระบบการหมุนเวียนดูแลผู้ป่วยหนักเบาอย่างเหมาะสม สามารถลาได้ตามระเบียบที่กาหนด และมีระบบการดูแลทั้งกาย
และใจตามแนวทางของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการอบรมหลักสูตรเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5.

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ผู้ ที่ จ บการฝึ ก อบรมเป็ น แพทย์ เฉพาะทางสาขาอายุ ร ศาสตร์ ผู้ สู งอายุ ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ และความรู้
ความสามารถขั้นต่าตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ซึ่งผลลัพธ์ของการฝึกอบรมทั้ง 6 สมรรถนะนี้จะเป็นพื้นฐานที่สาคัญ
สาหรับการประกอบอาชีพในฐานะอายุแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุในอนาคต ได้แก่
1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care)
1.1 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประเมินและรวบรวมข้อมูล สาหรับนามาคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวม รวมทั้งการทาหัตถการที่จาเป็น
1.2 วินิจฉัย บาบัดรักษาภาวะผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ พร้อมให้การรักษาในเวลาเดียวกัน
1.4 จัด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาของผู้ สู งอายุ เพื่ อ วางแผนการดู แ ลรัก ษาผู้ ป่ วยแบบองค์ รวม
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
1.5 บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม และสม่าเสมอ
1.6 ประเมินปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ และการให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical Knowledge and Skills)
2.1 ข้ า ใจวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พื้ น ฐานของร่า งกาย และจิ ต ใจที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลผู้ สู งอายุ
แบบองค์รวม
2.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาการผู้สูงอายุ (geriatric syndromes)
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3)
3.1
3.2
3.3
3.4
4)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5)
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
6)

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Personal
Improvement)
วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้
ดาเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
มีความรู้ในใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุผล ทั้งการรักษาโดยการใช้ยา และการรักษาโดยไม่ใช้ยา
ทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills) ที่เป็น
ทักษะสาคัญต่อพฤติกรรมที่แสดงออกต่อผู้ป่วย ญาติ อาจารย์ หรือผู้ร่วมวิชาชีพอื่น ๆ
นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวม
ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ซึ่งมีการฝึกอบรมในทักษะอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
เช่น ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสาคัญต่อการประกอบอาชีพ รวมถึงการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดี ต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน
มี ทั ก ษะด้ า นที่ ไ ม่ ใช่ เทคนิ ค ทางการแพทย์ (non-technical skill) ได้ แ ก่ ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ
ทักษะการประเมินสถานการณ์ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะในการทางาน
ร่วมกับสหสาขาวิชา
มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
Professional Development)
มีความเป็นผู้นาในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุในบริบทที่เหมาะสม
คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิ บั ติงานให้ เข้ า กับ ระบบ (System-based Practice) ซึ่งเป็ น ผลการเรีย นรู้ที่ จะท าให้
อายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนในอนาคตในระบบ
สุขภาพความต้องการของชุมชนและเป็นกลไกสาคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย ได้แก่
มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้ป่วย กฎหมาย และสวัสดิการทางสังคม
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (home care) การดูแลแบบ transitional
care และการดูแลแบบต่อเนื่อง (continuity of care)
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โดยผลลัพธ์ของการฝึกอบรมทั้ง 6 สมรรถนะนี้จะเป็นพื้นฐานที่สาคัญ และจาเพาะต่ออายุรแพทย์สาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ ในการดารงไว้ซึ่งองค์ความรู้ที่มีต่อการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม ผ่านระบบการกากับดูแล
ประเมินที่มีมาตรฐาน โดยอาจารย์ ผู้ร่วมงาน และผู้ป่วย ร่วมกับมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการเข้าอบรม
6.

แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
มีค ณะกรรมการการศึ กษาเพื่ อสร้างกรอบการฝึ กอบรมซึ่ งมี บ ทบาทที่ ชัด เจน ประกอบด้ วย อาจารย์
บุคลากรทางการแพทย์ผู้ร่วมงาน และแพทย์ที่อยู่ในการฝึกอบรม เพื่อกากับ ดูแล ประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรให้
ดาเนินไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้บนพื้นฐานผลลัพธ์ของการฝึกอบรม เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม คือ เป็นผู้
ที่ผ่านการอบรมสาขาอายุรศาสตร์มาแล้ว ดังนั้นการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุจึง
เป็นการต่อยอดความรู้จากระดับอายุรแพทย์ทั่วไปสู่ความเป็นอายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยมีการติดตามและ
ประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า งเป็ น ระบบทั้ งจากผู้ ใช้ งานอายุ รแพทย์ ส าขาอายุ รศาสตร์ผู้ สู งอายุ เพื่ อ นร่ว มงาน และผู้ ป่ ว ย
โดยแผนการฝึกอบรมประกอบด้วย
6.1 วิธีการให้การฝึกอบรม
6.1.1 สมรรถนะการดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
การดูแลผู้ป่วยใน
- แพทย์ ป ระจาบ้ านต่ อ ยอดปี ที่ 1 ปฏิ บั ติงานรับ ผิ ด ชอบในการดู แล ให้ ค าปรึก ษาผู้ ป่ วยสูงอายุทั้ งใน
ภาควิชาอายุรศาสตร์และผู้ป่วยรับปรึกษาจากต่างสาขาวิชา หรือจากนอกภาควิชา ทั้งในและนอกเวลาราชการ ภายใต้
การกากับดูแล (supervision) ของแพทย์รุ่นพี่ หรืออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม ในช่วงแรกของการฝึกอบรมจะให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมวนการดูแลผู้ป่วยในสาขาวิชาเพียงอย่างเดียวโดยยังไม่มีวิชาเลือก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้มี
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential learning) อย่างถูกต้องโดยมีอาจารย์ จากทั้งในสาขาวิชาฯ และทีมสาขา
วิชาชีพเป็นผู้ควบคุมให้คาแนะนา แสดงเป็นตัวอย่างในการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ได้สะท้อนประสบการณ์จากสิ่งที่สังเกต
(reflective observation) จนท าให้ ผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรมเกิด ความรู้จากการสั งเคราะห์ และเรีย นรู้ โดยมี ผู้เข้ ารับ การ
ฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่กาหนดให้เป็นวิชาเลือก ในภาควิชา/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุอย่างองค์รวม ได้แก่ จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โภชนศาสตร์คลินิก เวชศาสตร์
ฟื้นฟู
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมในการดูแล ให้คาปรึกษาผู้ป่วยสูงอายุทั้งใน
ภาควิชาอายุรศาสตร์และผู้ป่วยรับปรึกษาจากต่างสาขาวิชา หรือจากนอกภาควิชา ทั้งในและนอกเวลาราชการ ภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดปีที่ 2 ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่กาหนดให้เป็นวิชาเลือก ในภาควิชา/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อันจะเสริมให้คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุเป็นไปได้ดีขึ้น
- แพทย์ประจาบ้ านต่อ ยอดทุ กชั้น ปี บั นทึ กข้ อมูลในเวชระเบี ยนผู้ป่ วยได้อย่างถูกต้อ งสมบูรณ์ โดยมี
หลักเกณฑ์การประเมินการบันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นมาตรฐานจากอาจารย์ผู้ให้การอบรม
โดยการดูแลผู้ป่วยในจะมีการจัดการหมุนเวียนปฏิบัติงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีภาระงานและการ
ทางานที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้เท่ากัน
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การดูแลผู้ป่วยนอก
- แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดทุ ก ชั้ น ปี ปฏิ บั ติ งานดู แ ลผู้ ป่ ว ยนอกอย่ า งต่ อ เนื่ อ งสั ป ดาห์ ล ะ 2-3 ครั้ ง
ครั้งละ 3-4 ชั่วโมง ยกเว้น ในช่วงที่ป ฏิบั ติงานในวิชาเลือก โดยมีรูปแบบคลิ นิกหลากหลาย เช่น คลินิกผู้สูงอายุทั่ ว ไป
คลินิกประเมินผู้สูงอายุ และคลินิกความจา
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี สามารถบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินการบันทึกเวชระเบียนอย่างเป็นมาตรฐานจากอาจารย์ผู้ให้การอบรม
กระบวนการฝึ ก อบรมจะมี ก ารประเมิ น อย่ า งเป็ น มาตรฐาน โดยยึ ด เอาผู้ เข้ า ฝึ ก อบรมเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
มุ่งผลต่อการที่ ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ การรักษาที่ มีประโยชน์ สูงสุด ผู้เข้าการฝึกอบรมสามารถแสดงความคิด เห็ น
มีการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนประสบการณ์ (reflection of experience) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6.1.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบ
ด้าน (Medical Knowledge and Skills)
1.
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี เรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของผู้สงู อายุ และสาขาวิชา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น core lectures in geriatric medicine รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
1.1 การดู แ ลผู้ ป่ ว ยนอกในคลิ นิ ก ผู้ สู งอายุ ทั่ ว ไป (general geriatric clinic) มุ่ งให้ ส ามารถ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งตรวจทางห้อ งปฏิ บั ติ การณ์ วางแผนการรักษา และให้ ค าแนะน าการดูแลรักษาได้ อย่ าง
เหมาะสมและเป็นองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัว โดยมีอาจารย์ที่รับปรึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย (OPD preceptor) เป็นผู้ให้คาแนะนา และร่วมกันวางแผนการรักษา รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างเสริมการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านต่ อ ยอดสามารถซั ก ประวั ติ ตรวจร่ างกาย ส่ งตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารณ์
วางแผนการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายได้ด้วยตนเอง
- เพื่ อ ให้ แพทย์ป ระจ าบ้ านต่อ ยอดสามารถอภิ ป รายปั ญ หาของผู้ ป่ วยกั บ อาจารย์ที่ รับ ปรึกษาที่ ได้ รับ
มอบหมาย (OPD preceptor) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- เฉลี่ย 2 วันต่อสัปดาห์
1.2 การดู แ ล ผู้ ป่ วย น อก ใน ค ลิ นิ ก ป ระ เมิ น ผู้ สู งอายุ (geriatric assessment clinic)
เพื่อให้สามารถประเมินสุขภาวะของผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัวที่มีปัญหาซับซ้อน ได้อย่างละเอียดและครบถ้วนมากขึ้น
โดยอาศัยทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วางแผนการรักษาและให้คาแนะนา เน้นการทางานร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ รวมถึงมีการนาเสนอ/อภิปรายปัญหาของผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแล แพทย์ผู้ร่วมดูแลทุกระดับ และทีมสหสาขา
วิชาชีพ เพื่ อ ร่ว มกัน วางแผนการรัก ษาผู้ ป่ วยและครอบครัว ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์ที่ ดี ที่ สุ ด ต่ อ ตั วผู้ ป่ วยและ
ครอบครัว
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ได้อย่างละเอียดครบถ้วน พิจารณาส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ วางแผนการรักษาในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนแต่ละรายได้ด้วยตนเอง
- เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถนาเสนอ/อภิปรายปัญ หาของผู้ ป่วยกับอาจารย์ ผู้ดูแล และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีการฝึกทักษะในการทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นกาลัง
สาคัญในการร่วมดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างเหมาะสม
- เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านต่ อ ยอดมี ก ารฝึ ก ทั ก ษะความเป็ น มื อ อาชี พ และการสื่ อ สาร ในการพู ด คุ ย
ให้คาแนะนาอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย ญาติ
- เฉลี่ย 2 วันต่อเดือน
1.3 การดูแลผู้ป่วยนอกในคลินิกความจา (memory clinic) เพื่อให้สามารถประเมินและวาง
แผนการรักษาภาวะสมองเสื่อม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และสามารถทางานร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เช่น อายุรแพทย์ประสาทวิทยา, จิตแพทย์ และนักจิตวิทยา ทีมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เป็นต้น
โดยเน้นการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและครอบครัว โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลให้คาแนะนา
และร่วมกันอภิปรายปัญหา รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดสามารถซั ก ประวั ติ ตรวจร่ า งกาย ส่ งตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วางแผนการรักษาในผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมแต่ละรายได้ด้วยตนเอง
- เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดสามารถอภิ ป รายปั ญ หาของผู้ ป่ วยกั บ อาจารย์ ผู้ ดู แ ล เพื่ อ ให้ เกิ ด
การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทักษะในการทางานร่วมกับบุคลากรจากสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการร่วมดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมได้อย่างเหมาะสม
- เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านต่ อ ยอดมี ก ารฝึ ก ทั ก ษะความเป็ น มื อ อาชี พ และการสื่ อ สาร ในการพู ด คุ ย
ให้คาแนะนาอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย ญาติ
- เฉลี่ย 2 วันต่อเดือน
1.4 การร่วมดู แ ลผู้ ป่ วยใน (ward round) สามารถซั กประวัติ ตรวจร่างกายอย่างครบถ้ว น
ส่งตรวจทางห้ องปฏิ บัติ การอย่ างเหมาะสม วางแผนการรักษา และให้ คาแนะน าการดูแลรักษาให้ กับ ทั้ งผู้ ป่วย ญาติ
แพทย์ประจาบ้านและแพทย์สาขาวิชาอื่นที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วย โดยมีแพทย์ประจาบ้านต่อยอดชั้นปีที่สูงกว่าให้ความแนะนา
ในช่ ว งแรกของการฝึ ก อบรมรวมทั้ ง สามารถหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ด้ วยตนเองเพื่ อ ใช้ ในการอภิ ป รายการดู แ ลรั ก ษาใน
consultation round กับอาจารย์ที่ปรึกษา (consultant) ที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจารย์สามารถให้ข้อมูลป้อนกลับอย่าง
เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม
อภิปรายประเมินปัญหาในผู้ป่วยแต่ละรายได้ด้วยตนเอง
- เพื่อให้ แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดสามารถค้นคว้าศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่ อเตรียมตัวในการ
อภิปรายปัญหาของผู้ป่วยกับอาจารย์ที่ปรึกษา (consultant) ได้ใน consultation round
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถวางแผนการจาหน่ายผู้ป่วยสูงอายุจากหอผู้ป่วยในกลับบ้าน
หรือสถานที่ที่เหมาะสม เช่น sallied nursing facilities ได้
- เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านต่ อ ยอดมี ก ารฝึ ก ทั ก ษะความเป็ น มื อ อาชี พ และการสื่ อ สาร ในการพู ด คุ ย
ให้คาแนะนาอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย ญาติ และเพื่อร่วมวิชาชีพสาขาอื่น ๆ
- เฉลี่ย 7 วันต่อสัปดาห์
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1.5 Consultation round มี ก ารน าเสนอผู้ ป่ ว ย ที่ ได้ รั บ การส่ งปรึ ก ษาจากทั้ งภายในและ
ภายนอกภาควิชาอายุรศาสตร์ อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของผู้ป่วยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา (consultant)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทักษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย สามารถอภิปรายปัญหา และให้
การวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีการกากับดูแลจากอาจารย์ ที่ปรึกษา และเปิดโอกาสให้มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ร่วมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกันได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถพัฒนาแผนการดูแลผู้ปว่ ยสูงอายุได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
สื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
- เฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์
1.6 Grand round ทาในรูปแบบการนาเสนอข้อมูล อภิปรายปัญหา ของผู้ป่วยในที่มีปัญหา
ซับซ้อน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อาวุโส รวมทั้งอาจารย์ท่านอื่นๆ ในสาขาวิชา แพทย์ที่ร่วมดูแลผู้ป่วย และบุคลากร
สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าฟังและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทักษะในการนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย สามารถอภิปรายปัญหา และให้
การวางแผนการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีการกากับดูแลจากอาจารย์ที่ให้การฝึกอบรม เปิดโอกาสให้มีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพิ่มทักษะการสื่อสาร นาเสนอ/อภิปราย ต่อสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งรับ
ฟังความเห็นและนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีโอกาสเรียนรู้การดูแลรักษา และให้คาแนะนาผู้ป่วยและครอบครัว
จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด
- เฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน
1.7 Long term care visits ให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
สูงอายุที่อยู่ในระยะพักฟื้น หรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน long term care รวมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการดูแลรักษา
ต่อเนื่องของผู้ป่วยสูงอายุ ได้มีโอกาสในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เป็นผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยสูงอายุ
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดมี ทั ก ษะในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยสู งอายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใน long term care
ซึ่งจะเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหาทางสุขภาวะใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อมุง่ หวังให้ผู้ป่วยสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดเพิ่มทักษะการสื่อสาร วางแผนการรักษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
- เพื่ อ ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ านต่ อ ยอดได้ มี โอกาสเรีย นรู้ ระบบการดู แ ลรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งของผู้ ป่ ว ยสู งอายุ
(long term care)
- เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน
1.8 Topic review เป็นการทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวกับ ด้านผู้สูงอายุ
นาเสนอในรูปแบบบรรยายในที่ประชุม ร่วมกับอาจารย์ที่ให้การฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
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- เพื่ อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ค้นคว้า เนื้ อหาที่น่ าสนใจด้วยตนเอง โดยได้รับความควบคุมจาก
อาจารย์ที่ให้การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งผู้ทาและผู้เข้าร่วมจะเกิดองค์ความรู้ใหม่จากการบรรยาย
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ฝกึ ทักษะการนาเสนอข้อมูลทางการแพทย์ มีโอกาสได้รับการให้ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้ฟัง
- เฉลี่ย 6-8 ครั้งต่อคนต่อปี
1.9 Journal club ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสอ่านและวิพากษ์วารสารทางการแพทย์
(critical appraisal) น าองค์ ค วามรู้ ท างเวชศาสตร์ เ ชิ ง ประจั ก ษ์ ม าใช้ ใ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากวารสาร
ทางการแพทย์ (evidence-based medicine) โดยทาร่วมกับอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ แพทย์ ป ระจ าบ้ านต่ อยอดมีทั ก ษะการอ่านและประเมิ น สามารถให้ ก ารวิพ ากษ์ วารสารทาง
การแพทย์ (critical appraisal) ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ epidemiological study, diagnostic study, clinical trial เช่น
cross-sectional study, randomized controlled trial, systematic review โดยมี อ าจารย์ผู้ ให้ การฝึก อบรมชี้ แนะ
แสดงข้อคิดเห็น
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทักษะการนาเวชศาสตร์เชิงประจักษ์มาใช้ สามารถนาองค์ความรู้จาก
วารสารทางการแพทย์มาใช้ได้อย่างถูกต้อง (evidence-based medicine)
- เฉลี่ย 6-8 ครั้งต่อคนต่อปี
1.10 Inter-hospital conference กิ จ กรรมส าหรั บ การน าเสนอข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย ร่ ว มอภิ ป ราย
ประเด็นปัญหาที่สาคัญ ในรูปแบบซักถามในห้องประชุม โดยเป็นการจัดสลับกันของสถานศึกษาที่มีการเปิดการฝึก อบรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ประสบการณ์ในการสรุปประวัติ ตรวจร่างกาย และประเด็นปัญหาที่
สาคัญในผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับฟังข้อคิดเห็น มุมมองของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดจากสถาบันอื่น เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ
ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้โดยเท่าเทียมกัน
- เพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีทักษะการนาเสนอหน้าที่ประชุม
- เฉลี่ย 6 ครั้งต่อปี
2.
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบัติงานหมุนเวียนไปในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงผู้เข้าฝึกอบรมมี
ช่วงเวลาที่สามารถสมัครเลือกวิชาเลือกตามความต้องการ โดยอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพของอายุรแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุในอนาคตในสถาบันหลักหรือสถาบันอื่นๆ
6.1.3 การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based Learning and Personal
Improvement)
- แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดทุ ก ชั้ น ปี มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ รวมและ
สหวิชาชีพ
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทั กษะ และแพทย์
ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุ่นน้อง
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ต้องวิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
- แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดทุ ก ชั้ น ปี ต้ อ งท างานวิ จั ย ได้ แ ก่ งานวิ จั ย แบบ retrospective หรื อ
prospective หรือ cross-sectional study โดยเป็นผู้วิจัยหลัก
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- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี บันทึกข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ให้การประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผู้ป่ วยต่างแผนกได้ทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี รักษาผู้ป่วยบนหลักการของการใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
- แพทย์ป ระจาบ้ านต่อยอดควรได้มี โอกาสได้ร่วมการประชุม วิชาการของภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
สมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
6.1.4 ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and Communication Skills)
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี สามารถให้คาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้ป่วยและญาติ
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี ควรมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงาน
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี สามารถปฏิบัติงานสอนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
และแพทย์ประจาบ้าน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดรุ่นน้อง
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี สามารถนาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวิชาการ
เช่นadmission round, case discussion, interhospital conference เป็นต้น
6.1.5 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านบูรณาการทางการแพทย์
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี พัฒนาให้มีเจตคติที่ดีระหว่างการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปีมีทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีกับผู้ร่วมงาน สามารถเป็นผู้นา
ทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
- แพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดทุ ก ชั้ น ปี ต้ อ งท างานวิ จั ย ได้ แ ก่ งานวิ จั ย แบบ retrospective หรื อ
prospective หรือ cross-sectional study หรือ systematic reviewโดยเป็นผู้วิจัยหลัก
- แพทย์ประจาบ้ านต่อยอดทุกชั้นปี เรียนรู้เพื่ อให้ มีการพั ฒ นาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ
Revalidation ด้วยระบบ e-port folio
6.1.6 การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based Practice)
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคุณ ภาพของโรงพยาบาล
ระบบความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมทั้งสิทธิผู้ป่วย
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดูแลรักษา, cost consciousness medicine, หลักการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
- แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกชั้นปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (home
care) การดูแลแบบ transitional care และ การดูแลแบบต่อเนื่อง (continuity of care)
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการแจ้งข้อมูลเพื่อให้รับทราบถึงแผนการฝึกอบรม
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ และจะได้มีโอกาสสอบถามถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมดังกล่าว
การจัดการฝึกอบรมตลอด 2 ปีการศึกษานั้น ให้จัดการฝึกอบรมดังนี้
1. จัดการฝึกอบรมปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน และปฏิบัติงานใน
วิชาเลือกพื้นฐานไม่เกิน 6 เดือน และวิชาเลือกอิสระอย่างน้อย 1 เดือน ช่วงเวลาวิจัยอย่างน้อย 2 เดือน
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2. การปฏิบัติงานในแต่ละสาขาวิชาเลือกพื้นฐาน จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
และไม่เกิน 2 เดือน อย่างไรก็ตามสถาบันฝึกอบรมสามารถจัดให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอด ปฏิบัติงานแบบผสมผสานหลาย
สาขาวิชาควบคู่กันไปในช่วงเวลาเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการปฏิบัติงานรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ต่อ 1 สาขาวิชา
3.
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ จัดวิชาเลือกเสรี อย่างน้ อย
1 เดือนทางด้านอายุรศาสตร์สาขาเฉพาะทาง หรือสาขาวิชาอื่น อันจะช่วยให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ตามที่เห็นสมควรและได้รับการรับรองจากแพทยสภา
4. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านที่
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ที่นอกไปจากการดูแลในโรงพยาบาล เช่น การดูแลแบบ long term care
5. จั ด ให้ มี ป ระสบการณ์ การเรี ย นรู้ entrustable professional activities (EPA) ตามที่ ก าหนดใน
ภาคผนวก1
6. จัดให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ electronic portfolio
7. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
8. จัดการฝึกอบรมภายใต้สภาวะการทางานที่เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบร
6.2

เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร (ภาคผนวก 2)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาต่อไปนี้
(1) ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์สูงอายุ และระบบที่เกี่ยวข้อง
(2) โรคหรือภาวะทางผู้สูงอายุที่สาคัญ กลุ่มอาการผู้สูงอายุ (geriatric syndromes)
(3) หัตถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการประเมิน comprehensive geriatric assessment (CGA)
(4) การเรียนรู้ทางด้านบูรณาการ
6.3

การทางานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมต้ อ งท างานวิ จั ย ได้ แ ก่ งานวิ จั ย แบบ retrospective, prospective, cross
sectional, systematic review หรือ meta-analysis อย่างน้อย 1 เรื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงาน 2 ปี โดยเป็นผู้วิจัย
หลักหรือผู้นิพนธ์หลัก โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องประกอบด้วยหัวข้อหลักดังนี้
1.
จุดประสงค์ของการวิจัย
2.
วิธีการวิจัย
3.
ผลการวิจัย
4.
การวิจารณ์ผลการวิจัย
5.
บทคัดย่อ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
เนื่องจากความสามารถในการทาวิจัยด้วยตนเอง เป็นสมรรถนะหนึ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้อง
บรรลุ ต ามหลั ก สู ต รฯ ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2562 และการพิ จารณาผลการประเมิ น จากผลงานวิจั ยฉบั บ สมบู ร ณ์ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรฯ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ดังนั้นสถาบันฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบการเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันตนเองตั้งแต่การเตรียมโครงร่างการวิจัย ไปจนสิ้นสุดการทางานวิจัยและ
จัดทารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนาส่งสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมจะต้อง
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รายงานชื่องานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา และความคืบหน้าของงานวิจัย ตามกรอบเวลาที่กาหนดไปยังสมาคมฯ เพื่อให้มีการ
กากับดูแลอย่างทั่วถึง
คุณลักษณะของงานวิจัย
1.
เป็นผลงานที่ริเริ่มใหม่ หรือเป็นงานวิจัยที่ใช้แนวคิดที่มีการศึกษามาก่อน (อาจเป็นการศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศก็ได้) แต่นามาดัดแปลงหรือทาซ้าในบริบทของสาขาวิชา
2.
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ดาเนินงานวิจัยทุกคน ควรผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัย
ในคน หรือ Good Clinical Practice (GCP)
3.
งานวิจัยทุกเรื่องต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
4.
งานวิจัยทุกเรื่อง ต้องดาเนินงานวิจัยภายใต้ ข้อกาหนดของ GCP หรือระเบียบวิจัยที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับคาถามวิจัย
5.
ใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนอผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 กรอบการดาเนินงานวิจัยในเวลา 2 ปี (24 เดือนของการฝึกอบรม)
ทั้งนี้ เดือนที่กาหนดขึ้นเป็นระยะเวลาที่ประมาณการ อาจทาได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านี้ ได้ แต่ต้องส่งโครงร่าง
งานวิจัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ไปยังอนุกรรมการฝ่ายแพทย์ และฝ่ายการฝึกอบรมของสมาคมฯ ภายในเดือนที่ 8
เดือนที่
3
4-5
6
6-8
8
12
18
19
20-22

ประเภทกิจกรรม
จัดเตรียมคาถามวิจัยและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
จัดทาโครงร่างงานวิจัย
นาเสนอโครงร่างงานวิจัยแก่กรรมการของสถาบัน
ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและนอกสถาบัน (ถ้าต้องการ)
เริ่มเก็บข้อมูล
นาเสนอความคืบหน้างานวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลงานวิจยั
จัดทารายงานวิจยั ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ไข
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังอนุกรรมการฝ่ายแพทย์ของสมาคมฯ
ให้ทาการประเมินผล สาหรับประกอบคุณสมบัติการเข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรภาคปฏิบัติขั้นสุดท้าย
มีการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการสมาคมฯ หรือ ประชุมประจาปีของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
หรือ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติที่เทียบเท่ากัน

6.4

ระยะเวลาการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 2 ปี

6.5

การบริหารจัดการของสถาบันฝึกอบรม
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สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการวางแผนการฝึกอบรม โดยนา
ปัจจัยภายนอก เช่น ความคาดหวังของบัณ ฑิ ต/ผู้ใช้บัณ ฑิต กฎระเบียบของแพทยสภา ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์ แห่ ง
ประเทศไทย กฎหมาย สภาวะเศรษฐกิ จ สังคม และปั จจัยภายใน เช่น นโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ทรัพยากรที่มี ยุท ธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นต้น มาเป็ นกรอบในการจัดทาและบริหารหลักสูตร
รวมทั้ ง ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เหมาะสมมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการฝึ ก อบรม นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารด าเนิ น การ
ในการนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึกอบรม
สถาบัน ฝึก อบรมต้องมี ค ณะกรรมการที่ท าหน้ าที่ในการกากับ ดูแลการฝึกอบรมโดยองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการอย่างน้อย ดังนี้ (ดังภาคผนวก 4)
1.
ประธานคณะกรรมการ: ต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความ
ชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ผู้สูงอายุ และปฏิบัติงานในด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.
กรรมการ: เป็ น แพทย์ที่ ได้รับ วุ ฒิ บั ตรหรือ หนั งสือ อนุมั ติ เพื่ อ แสดงความรู้ค วามชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ และปฏิบัติงานในด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
6.6

สภาพการปฏิบัติงาน
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้มีกิจกรรมและการฝึกทักษะใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ (รายละเอียดดังแสดงในข้อ 6.2)
6.6.1 กิจกรรมวิชาการทีม่ ีอย่างสม่าเสมอ ได้แก่
- วารสารสโมสร (Journal club) เดือนละ 2 ครั้ง
- การเสนอผู้ป่วยน่าสนใจ (Grand round) เดือนละ 1 ครั้ง
- การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic review) เดือนละ 2 ครั้ง
- การประชุมวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ (Multidisciplinary team meeting) เดือนละ
2 ครั้ง
- การประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital conference) 6 ครั้งต่อปี
6.6.2 การปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
- มีการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยภาวะวิกฤต ผู้ป่วยรับ
ปรึกษาจากต่างสาขาวิชาและต่างแผนกที่ มีปั ญ หาโรคผู้สู งอายุ ทั้ งในและนอกเวลาราชการ
โดยคานึงถึงความจาเป็นของผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และความจาเป็นด้าน
วิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีชั่วโมงการทางานที่เหมาะสม
6.6.3 การอยู่เวรรับปรึกษา
- จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้อยู่เวรรับปรึกษาปัญหาทางอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการฝึกอบรม ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.6.4 การเขียนบทความปริทัศน์ (Review article) หรือ นาเสนอผู้ป่วยในการประชุมวิชาการ
ระหว่างสถาบัน (Interhospital conference)
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กาหนดให้
- เขียนบทความปริทัศน์ (Review article) อย่างน้อย 1 เรื่อง
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- นาเสนอรายงานผู้ป่วยในการประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital conference)
อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีการเรียนรู้เรื่องพื้นฐานระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์
6.6.5 การฝึกอบรมทดแทน
- ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถลาพั ก ในระหว่ า งการฝึ ก อบรมได้ เช่ น การลาคลอดบุ ต ร
การลาป่วย การเกณฑ์ทหาร การถูกเรียกฝึกกาลังสารอง การศึกษาดูงานนอกแผนการฝึกอบรม/
หลักสูตรตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การไปปฏิบัติงานพิเศษนอก
สถาบันตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันฝึกอบรมหรือสถาบันต้นสังกัด โดยกรณีลาคลอด
อนุญาตให้ลาคลอดได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทั้งนี้ในการส่งสอบเพื่อขอวุฒิบัตร ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
เพื่อวุฒิบัตร ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึกอบรม
- ในกรณีที่ลาเกินร้อยละ 20 ของระยะเวลาในการฝึกอบรม จาเป็นต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจนครบ
จึงจะสามารถส่งชื่อขอสอบเพื่อวุฒิบัตรได้
6.7

การวัดและประเมินผล
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ ดี จัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าฝึกอบรม ดังนี้
6.7.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื่อนระดับ การยุติการฝึกอบรม
(1) การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
ก) จัด ให้ มี การประเมิน ผู้ เข้ารับ การฝึก อบรมระหว่างการฝึกอบรม ครอบคลุม ทั้ งด้ านความรู้
ทักษะ เจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ ในมิติต่างๆ ดังนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (EPA)
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 5 6,7,8)
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (ตาม EPA ข้อ 1,3, 4,5, 6,7)
มิติที่ 4 การร่วมกิจกรรมวิชาการส่วนกลาง
มิติที่ 5 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ร่วมงาน
มิติที่ 6 การประเมินสมรรถนะโดยผู้ป่วย
โดยสาขาวิชาบันทึกข้อมูลการประเมินผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมในมิตติ ่างๆ แล้วรายงานผลมายังคณะกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ตามที่กาหนด
ข) Achievable EPAs ในแต่ละชั้นปี (ภาคผนวก 1)
ผลการประเมินนาไปใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1. เพื่อเลื่อนระดั บชั้น ปี โดยเกณฑ์ผ่านตามที่ค ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ
กาหนดก่อนการเข้าฝึกอบรม
2. เพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินผลสอบภาคปฏิบัติ (การสอบเมื่อจบการฝึกอบรมปีที่ 2)
การประเมินระหว่างการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอโดยมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ทราบ จะช่วยทาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ขึ้น
(2) เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
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1. ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กาหนด
2. ผ่านการประเมินตามมิตติ ่างๆ ที่กาหนดในหลักสูตร โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของแต่
ละมิติ
3. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EPA (ภาคผนวก 1)
4. ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกาหนดของสถาบันฝึกอบรมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันฝึกอบรม
การประเมิ น ระหว่ า งการฝึ ก อบรมอย่ า งสม่ า เสมอโดยมี ก ารป้ อ นข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback)
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ จะช่วยทาให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านต่างๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้
สมบูรณ์ขึ้น
(3) แนวทางการดาเนินการกรณีไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี
1. ต้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส่วนที่สาขาวิชากาหนด แล้วทาการประเมินซ้า ถ้าผ่านการประเมินจึง
สามารถเลื่อนชั้นปีได้
2. ถ้าไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปีซ้าตามข้อที่ 1 หรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อรับการเสนอชื่อ
เข้าสอบวุฒิบัตร ต้องปฏิบัติงานในระยะชั้นปีเดิมอีก 1 ปี
3. หลังจากปฏิบัติงานซ้าในชั้นปีเดิมอีก 1 ปี แล้วยังไม่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นปี ให้ยุติการ
ฝึกอบรม
ทั้งนี้ให้สาขาวิชาส่งผลการประเมินแพทย์ประจาบ้านต่อยอดให้กับคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบฯ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี
(4) การดาเนินการสาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน
1. แจ้ งผลการประเมิ น ให้ แ พทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอดรั บ ทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในแบบ
ประเมิ น ผลของราชวิ ท ยาลั ย ฯ พร้อ มแนวทางการพั ฒ นา รายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม การก ากั บ ดู แ ล และ
การประเมินผลซ้า
2. เมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดลงชื่อรับทราบให้ส่ งสาเนาผลการประเมินชุดหนึ่งให้อนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยฯ
(5) การดาเนินการเพื่อยุติการฝึกอบรม
1. การลาออก แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องทาเรื่องชี้แจงเหตุผลก่อนพักการปฏิบัติงานล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ เมื่อสาขาวิชาฝึกอบรมอนุมัติให้พักการปฏิบัติงานแล้วจึงแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
เพื่อเห็นชอบ และแจ้งต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบว่าสมควรให้พักสิทธิ์การสมัครเป็นแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เป็ น เวลา 1 ปี ในปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไปหรือ ไม่ โดยพิ จารณาจากเหตุ ผ ลประกอบการลาออกและค าชี้ แ จงจากสาขาวิ ชา
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การลาออกจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากแพทยสภา
2. การให้ออก
2.1 ปฏิบัติงานโดยขาดความรับผิดชอบหรือประพฤติตนเสื่อมเสียร้ายแรงจนก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผู้ป่วยหรือต่อชื่อเสียงของสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.2 ปฏิ บั ติ งานโดยขาดความรับ ผิ ด ชอบหรื อ ประพฤติ ต นเสื่ อ มเสี ย ไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
พฤติกรรมหลังการตักเตือน และกระทาซ้าภายหลังการภาคทัณฑ์
เมื่อสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝึกอบรมเห็นสมควรให้ออก
ให้ทาการแจ้งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดรับทราบพร้อมให้พักการปฏิบัติงานแล้วทาเรื่องแจ้งต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
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และสอบฯ ซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วยหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมอื่น และกรรมการภายในสถาบัน
เพื่ อ ด าเนิ น การให้ เสร็ จ สิ้ น ภายใน 2 สั ป ดาห์ ภ ายหลั งจากได้ รั บ เรื่ อ ง ผลการสอบสวนจะถู ก น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพื่อลงความเห็น ถ้าสมควรให้ออกจึงแจ้งต่อแพทยสภา จนเมื่อได้รับการอนุมัติจึงถือ
ว่าการให้ออกสมบูรณ์ ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรให้ออกจึงส่งเรื่องคืนให้สถาบันฝึกอบรมพร้อมคาแนะนา
6.7.2 การประเมิ น เพื่ อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
การประเมินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.7.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าขอรับการประเมินฯ มีดังต่อไปนี้
ก. ผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือ
อนุมัติ หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา และได้ผ่านการอบรมแพทย์ประจา
บ้านต่อยอด อนุสาขา อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ ครบตามหลักสูตรของแพทยสภาและสถาบันที่ให้การฝึกอบรมเห็นสมควรให้
เข้าสอบได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผ่านคุณสมบัติการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชั้นปี
2. มีพฤติกรรมตามวิชาชีพที่เหมาะสม
3 . ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม Basic biostatistics and epidemiology with clinical
applications ที่จดั โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. มี การส่งสมุ ดบันทึกหั ตถการและประสบการณ์ ในวันสมั ครสอบ ซึ่ งมีการให้ คะแนนการ
ปฏิบัติงานจากสถาบันฝึกอบรม ในปีที่ 1 และปีที่ 2 คิดเป็น 20 คะแนน โดยแยกเป็นปีละ 10 คะแนน
a. Case end of life care รวม 1 ครั้งต่อปี คิดเป็นปีละ 1 คะแนน
b. Advance care planning ห รื อ family counseling 1 ค รั้ ง ต่ อปี คิ ด เป็ น ปี ล ะ
1 คะแนน
c. Home visiting หรือ long term care 1 ครั้งต่อปี คิดเป็นปีละ 1 คะแนน
d. Critical appraisal of a journal 6 ครั้ งในปี ที่ 1 และ 3 ครั้งในปี ที่ 2 คิ ด เป็ น ปี ล ะ
4 คะแนน
e. Topic review ปีละ 3 ครั้ง คิดเป็นปีละ 3 คะแนน
การให้คะแนน ถ้าปฏิบัติภารกิจนั้นให้คะแนนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้พิจารณาจากคุณภาพ
ของการปฏิบัติภารกิจนั้น
5. ผู้สมัครสอบจะต้องส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ หรือการดูแลผู้สูงอายุ 1 ฉบั บ
ซึ่งพร้อมจะตีพิมพ์ ส่งในวันที่สมัครสอบ
6.7.2.2 วิธีการสอบ ประกอบด้วย
1. การสอบข้อเขียน คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 30 โดยเป็นการสอบข้อเขียนชนิ ดปรนั ย
ร้อยละ 15 สอบข้อเขียนชนิดอัตนัย/อัตนัยประยุกต์ ร้อยละ 15
2. การสอบภาคปฏิบัติ และการสอบปากเปล่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยเป็นการ
สอบรายสั้น ร้อยละ 10 และสอบรายยาวร้อยละ 20
3. การเขียนบทความปริทัศน์ ร้อยละ 10
4. การประเมินผลงานวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10
6.7.2.3 การตัดสินผลการสอบ
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ตัดสินผลการสอบโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ จากคะแนนรวมของคะแนนการปฏิบัติงานระหว่างปี (ร้อยละ 20)
การสอบข้อเขียน (ร้อยละ 30) การสอบภาคปฏิบัติ (ร้อยละ 30) การเขียนบทความปริทัศน์ (ร้อยละ 10) และผลงานวิจัย
(ร้อยละ 10)
โดยเกณฑ์ผ่านรวมเป็นร้อยละ 60 และในแต่ละหมวดต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เกณฑ์การตัดสิน ใช้หลัก
อิงเกณฑ์ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาหนดก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 เดือน
ในกรณีที่ไม่ผ่าน ให้สอบใหม่เฉพาะหมวดที่ไม่ผ่านไม่เกิน 2 ครั้งในเวลา 3 ปี
ถ้าสอบผ่านไม่ครบตามกาหนดในอีก 3 ปี ต้องสอบใหม่ทั้งหมด
6.8

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ก. ผู้ส มัค รสอบจะต้อ งเป็น ผู้ที ่ไ ด้รับ หนังสือ อนุม ัต ิห รือ วุฒ ิบ ัต รในการประกอบวิช าชีพ เวช กรรม
สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปของแพทยสภา และได้ทางานเกี่ยวกับอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข. โรงพยาบาลที่ผู้สมัครสอบได้ปฏิบัติงานต้องมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของการเปิดฝึกอบรม
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดได้ 1 คน ยกเว้นในหัวข้ออาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
ค. ผู้สมัครสอบจะต้องส่งหรือมีผลงานวิจัยในสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติขึ้นไป 1 เรื่อง หรือ ได้มีการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมพฤฒาวิทยาและ
เวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย หรือ การประชุมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ หรือ การประชุมที่เทียบเท่าเป็นอย่างน้อย
วิธีการสอบและเกณฑ์ตัดสิน
การสอบและเกณฑ์ตัดสินเช่นเดียวกับการสอบเพื่อวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ในกรณีที่ได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันในต่างประเทศที่แพทยสภารับรองให้มีการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ
(รายสั้น + รายยาว)
7.

การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
7.1 นโยบายการรับและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สาขาวิ ช าเวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มีการประกาศนโยบาย รายชื่อคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของสถาบัน ในการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติไว้ตามเกณฑ์แพทยสภา เพื่อทาให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการคัดเลือกมี
ความโปร่งใสและเท่าเทียมยุติธรรม
7.2 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ ส มั ค รเข้ า รับ การฝึ ก อบรมจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชี พ เวชกรรมแล้ ว และต้ อ งมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาอายุรศาสตร์
2. เป็นแพทย์ประจาบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
3. เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
7.3 จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สถาบันฝึกอบรมสามารถรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ในสัดส่วนชั้นปีละ 1 คน ต่อผู้ให้การฝึกอบรม 2 คน
รวมทั้งต้องมีงานบริการในสถาบันตามที่กาหนด (ภาคผนวก 3)
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8.

สถาบันฝึกอบรมและผู้ให้การอบรม
8.1 สถาบันฝึกอบรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นสถานที่
ฝึกอบรมแพทย์อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุจากแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐานเฉพาะของสถาบันฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ มีดังนี้
8.1.1 เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านสาขาอายุรศาสตร์ที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา
8.1.2 เป็นสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
8.2 ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมของสถาบัน
สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม โดยผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตามที่
ระบุในข้อ 8.3
8.3 ผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้ให้การฝึกอบรมต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์ ผู้สูงอายุจากแพทยสภา
และต้องเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาชิกของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุไทย
8.4 จานวนผู้ให้การฝึกอบรมในสถาบัน
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ให้การ
ฝึกอบรมดังนี้
ผู้ให้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 6 คน
1. ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
2. อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
3. อ นพ.ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
4. อ.พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
5. อ.พญ.ธัญชนก จัตตารีส์
6. อ.นพ.ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์
โดยมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ภาระงานของผู้ให้การฝึกอบรม และสมดุลระหว่างงานด้านการศึกษา
การวิจัย สัดส่วนของผู้ให้การฝึกอบรมต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องมี
เวลาเพียงพอสาหรับการให้การฝึกอบรม ให้คาปรึกษา และกากับดูแลการฝึกอบรม นอกจากนั้นผู้ให้การฝึกอบรมยังต้องมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สถาบันฝึกอบรมต้องจัดให้มีการพัฒนาผู้ให้การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และมีการประเมิน
เป็นระยะ
9.

ทรัพยากรทางการศึกษา
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กาหนดและ
ดาเนินนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิกและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทันสมัย รวมถึง สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงได้ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้
เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม
- การคัดเลือกและรับรองการเป็นสถานที่สาหรับการฝึกอบรม จานวนผู้ป่วยเพียงพอและชนิดของผู้ป่วย
หลากหลายสอดคล้องกับผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกเวลาราชการและผู้ป่วย
วิกฤต การเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบัติที่พอเพียงสาหรับสนับสนุนการเรียนรู้
- การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ปลอดภัย
- การจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้ร่วมงานและบุคลากรวิชาชีพอื่น
- ความรู้แ ละการประยุก ต์ ค วามรู้ พื้ น ฐานและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ในสาขาวิชาที่ ฝึ ก อบรม
มีการบูรณาการ และสมดุลระหว่างการฝึกอบรมกับการวิจัยอย่างเพียงพอ
- การนาความเชี่ยวชาญทางแพทยศาสตร์ศึกษามาใช้ในการจัดทาแผนการฝึกอบรม
- การฝึกอบรมในสถาบันอื่น ทั้งในและนอกประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
10.

การประเมินแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร
สถาบันฝึกอบรมต้อสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มีกลไกในการประเมินการฝึกอบรมเป็นประจา การประเมินครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้
- พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์
- แผนการฝึกอบรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
- การวัดและประเมินผล
- นโยบายการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม
- ทรัพยากรทางการศึกษา
- ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม และความต้องการของระบบสุขภาพ
- สิ่งที่ควรปรับปรุง
โดยพยายามแสวงหาข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการฝึกอบรม/หลักสูตร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ได้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ให้การฝึกอบรม ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้สว่ นเสียหลักอื่นๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ผู้สาเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/หลักสูตร
11.

การทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้มีทาการ
ทบทวนและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตรให้สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยรับทราบ
ทั้งนี้ราชวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้แพทยสภารับทราบต่อไป
12.

ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
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- สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บริหาร
จัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เกณฑ์การ
คัดเลือกและจานวนที่รับ) กระบวนการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ รวมถึง
การออกเอกสารรับรองการสาเร็จการฝึกอบรม
- สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กาหนด
หน้าที่รับผิดชอบและอานาจในการบริหารจัดการงบประมาณของแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจาเป็นด้านการ
ฝึกอบรม
- สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการที่ดีและการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
13.

การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผ่านการ
ประเมินความพร้อมในการเป็นสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์แพทยสภา และสถาบันฝึกอบรมจะต้องจัดให้มีการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องดังนี้
13.1 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายใน
- สถาบั น ฝึ ก อบรมจะต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการฝึ ก อบรมภายใน
อย่างน้อยทุก 2 ปี
13.2 การประกันคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก
- สถาบันฝึกอบรมจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
อนุสาขาอายุรศาสตร์สูงอายุ ตามข้อกาหนดของแพทยสภา อย่างน้อยทุก 5 ปี
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รายนามคณะอนุกรรมการจัดทาเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย
นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
นายแพทย์วิชัย ฉัตรธนวารี
นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
นายแพทย์สมบูรณ์ อินทลาภาพร
แพทย์หญิงจินตนา อาศนะเสน
แพทย์หญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์
แพทย์หญิงปณิตา ลิมปะวัฒนะ
แพทย์หญิงปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์
แพทย์หญิงฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์
นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร
แพทย์หญิงมัญชุมาส มัญจาวงษ์
แพทย์หญิงนฤตยา วโรทัย
นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
แพทย์หญิงวราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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ภาคผนวก 1
Entrustable Professional activities (EPA) สาหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
Entrustable Professional Activities (EPA)
เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ มาก (critical activities) ที่ช่วยให้มั่นใจว่ากระบวนการฝึกอบรมจะทาให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีผลลัพธ์ตามที่พึงประสงค์ สามารถไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุ รศาสตร์ผู้สูงอายุอย่าง
มืออาชีพ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุทุกคนต้องทาได้ด้วยตนเอง
ในระหว่างการฝึกอบรมอย่างถูก ต้องและมีความปลอดภัยต่อ ผู้ป่วย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
กาหนดเกณฑ์ขั้นต่าของ EPA ดังนี้
1) Manage care of older medical patients in the ambulatory setting
2) Manage care of older medical patients in the acute hospital care setting
3) Manage care of older medical patients in the post-acute/ intermediate care setting
4) Manage care of older medical patients in the long term care setting
5) Providing palliative care
6) Providing appropriate health promotion and prevention for older persons
7) Providing geriatric medicine consultation to other specialties
8) Working with multidisciplinary teams
อนึ่ง สถาบันฝึกอบรมสามารถกาหนดให้มี EPA เพิ่มขึ้นจากที่กล่าว ตามความเหมาะสมของสภาวะการฝึกอบรมในที่นั้นๆ
แนวทางการเรียนรู้และการประเมิน EPA
1. Level of EPA
Level 1 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การควบคุมของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
Level 2 = สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์
Level 3 = สามารถปฏิบัติงานได้โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
Level 4 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
Level 5 = สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และควบคุมผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า
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2. เนื้อหาการเรียนรู้และการประเมิน
EPA 1: Manage care of older medical patients in the ambulatory setting
Title of the EPA
Manage care of older medical patients in the ambulatory
setting
Specifications
1. Detect significant problems of patients
2. Appropriately perform comprehensive geriatric assessment
3. Able to identify clinically relevant problems/differential
diagnosis
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate holistic management in the
elderly
6. Inform patients, caregivers and family with proper and
adequate information
7. Record proper and adequate clinical information
8. Appropriately refer when indicated
Context
Ambulatory setting
Domains of competence
X Patient care
X Medical knowledge and skills
X Practice-based learning
X Interpersonal and communication skills
X Professionalism
X System-based practice
Knowledge, skills, attitude
Knowledge: clinical management of common medical problems
and behavior and required
(Table 1), rational use of drugs, management and investigations experience for entrustment
National policy and reimbursement of various health care systems
Skills: history taking, physical examination, clinical reasoning and
decision making, holistic care, communication with patients,
caregivers and family, caregivers’ capacity evaluation
Attitude and behavior: Humanism and professionalism (Table 2)
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at
ambulatory setting 2 cases/item (Table 1) within the 2 years of
training
- Completeness of OPD records: 1 record/week/rotation (ความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยฯ)

22

Assessment information
source to assess progress and
ground for a summative
entrustment decision
Entrustment for which
level of supervision is to be
reached at which stage of
training?

-

Direct observation
Information from colleagues (multi-source feedback)
Medical records
Bed-side discussion
Inter-hospital conference discussion
Execution with reactive supervision (on request) by the end
of first year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in
different diseases/problems)
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Milestone EPA 1: Manage care of older medical patients in ambulatory setting
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร การประเมินและรวบรวม
ข้อมูลสาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวม รวมทั้งการทาหัตถการที่
จาเป็น
ข. สามารถให้การส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพและป้องกันโรค พร้อมให้การรักษาในเวลาเดียวกัน
ค. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติที่พบโดยทั่วไปในผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Yr 1 Yr 2





ง. จัดลาดับความสาคัญของปัญหาของผู้สูงอายุเป็นรายไป เพื่อวางแผนการดูแลรักษาผูป้ ่วยแบบองค์

รวมโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
จ. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมา่ เสมอ

ฉ. ประเมินปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ และให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
ข. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ค. ความรู้ความสามารถในการประเมินภาวะกลุม่ อาการสูงอายุ (Geriatric syndrome)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and Personal
Improvement)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ค. เรียนรู้การใช้ไม่ใช้ยาและการใช้ยาในการรักษา รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น อย่างเป็นองค์รวมในสาขาวิชา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
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ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
professional development)
ค. มีความเป็นผู้นาในการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุในบริบทที่เหมาะสม
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย กฎหมาย และสวัสดิการทางสังคม
จ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ฉ. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ อันได้แก่ การดูแลต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน การส่งต่อ
ผู้ป่วย
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EPA 2: Manage care of older medical patients in the acute hospital care setting
Title of the EPA
Manage care of older medical patients in the acute hospital
care setting
Specifications
1. Perform and interpret a comprehensive geriatric assessment
2. Provide diagnosis, appropriate investigations and management
of geriatric syndromes
3. Develop a prioritized, comprehensive and patient-centered
management plan by integrating the patient’s goals, values,
comorbidities, and prognosis
4. Provide comprehensive medication review to maximize
benefit and minimize potentially inappropriate medications
5. Improve or maintain functional ability of patients through
comprehensive multidisciplinary management
6. Implement appropriate interventions to prevent readmission
7. Able to lead and communicate with the health-care team
8. Conduct appropriate family meeting or multidisciplinary team
meeting
9. Record proper and adequate clinical information
Context
Acute inpatient care setting
Domains of competence
X Patient care
X Medical knowledge and skills
X Practice-based learning
X Interpersonal and communication skills
X Professionalism
X System-based practice
Knowledge, skills, attitude and Knowledge:
behavior and required
- Clinical management of common medical problems (Table 1)
experience for entrustment
- Rational use of drugs
- Management and investigations
- National policy and reimbursement of various health care
systems
Skills:
- History taking
- Physical examination
- Clinical reasoning and decision making
- Non-pharmacologic management
- Holistic and patient-centered care
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-

Assessment information source
to assess progress and ground
for a summative entrustment
decision

Entrustment for which
level of supervision is to be
reached at which stage of
training?

Collaboration and working as a leader or member of an
interprofessional healthcare team
- Counseling skill
Attitude and behavior:
- Humanism and professionalism (Table 2)
Experience:
- Demonstrate experience coping with patients’ problems at
the medical wards 15 cases in different problems according
to Table 1 within 2 years of training
- Completeness of 4 medical records/rotation
- Direct observation
- Information from colleagues (multi-source feedback)
- Medical records
- Bed-side discussion
- Inter-hospital conference discussion
- In-training examination
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of
first year – level 3 (10 cases in different diseases/problems)
- Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in
different diseases/problems)
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Milestone EPA 2: Manage care of older medical patients in the acute hospital care setting
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผูป้ ่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร การประเมินและรวบรวม
ข้อมูลสาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา
 
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวม รวมทั้งการทาหัตถการที่จาเป็น
ข. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติที่พบโดยทั่วไปในผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 
ค. จัดลาดับความสาคัญของปัญหาของผู้สูงอายุเป็นรายไป เพื่อวางแผนการดูแลรักษาผูป้ ่วยแบบองค์
 
รวมโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ง. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมา่ เสมอ
 
จ. มีทักษะในการประเมินด้านสังคมผู้สูงอายุ และให้การดูแลและรักษาในบริบทของสังคมผูส้ ูงอายุแต่
ละรายได้อย่างเหมาะสม
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
ข. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ค. ความรู้ความสามารถในการประเมินภาวะกลุม่ อาการสูงอายุ (Geriatric syndrome)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and Personal
Improvement)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม
ข. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ค. เรียนรู้การใช้ไม่ใช้ยาและการใช้ยาในการรักษา รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ง. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูป้ ่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น อย่างเป็นองค์รวมในสาขาวิชาอายุรศาสตร์
ผู้สูงอายุ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
professional development)
ค. มีความเป็นผู้นาในการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุในบริบทที่เหมาะสม
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ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้ป่วย กฎหมาย และสวัสดิการทางสังคม
จ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness
Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผูป้ ่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ฉ. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ อันได้แก่ การดูแลต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน การส่งต่อ
ผู้ป่วย
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EPA 3: Manage care of older medical patients in the post-acute care setting
Title of the EPA
Manage care of older medical patients in the post-acute care setting
Specifications
1. Understand definition and scope of post-acute care
2. Formulate treatment for common conditions in older patients in postacute care setting
3. Formulate care plan that maximizing patient’s quality of life and
functional capacity with limits of an individual’s medical condition,
prognosis, and wishes
Context
Post-acute care in hospital, other healthcare facilities and community
Domains of
X Patient care
competence
X Medical knowledge and skills
X Practice-based learning
X Interpersonal and communication skills
X Professionalism
X System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior - Definition and scope of post-acute care
and required
- Current stage of Thailand’s intermediate care system and established
experience for
systems in another countries
entrustment
- Prevalence and incidence of common medical conditions and
complications in older adults during post-acute care
- National policy and reimbursement of various health care systems
Skills:
- Treatment planning for common conditions in post-acute care setting
- Care planning to maximize patient’s quality of life and functional
capacity with limits of an individual’s medical condition, prognosis, and
wishes
- Collaboration with other members of the multidisciplinary team, in
providing care based on understanding and valuing the roles,
responsibilities, and levels of knowledge and training for those of various
disciplines
- Communication skills
- Patient safety identification and intervention
- Appropriate patient transfer to another healthcare facilities and home
- Person-centered, evidence-based medical care planning
Attitude and behavior:
- Humanism and professionalism (Table 2)

30

- Endeavour to improve post-acute care system across the country
Experience:
- Demonstrate experience coping with older patients’ problems at postacute care setting 4 cases within 2 years of training
- Demonstrate experience in multidisciplinary team meeting for post-acute
care patients 4 cases within 2 years
- Direct observation
- Chart audits
- Information from colleagues and family members (multisource feedback)
- Bed-side discussion
- In-training examination

Assessment
information source to
assess progress and
ground for a
summative
entrustment decision
Entrustment for which level of supervision is
to be reached at
which stage of
training?

Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases)
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Milestone EPA 3: Manage care of older medical patients in the post-acute care setting
Yr 1
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. วางแผนการรักษาโรคและกลุ่มอาการผูส้ ูงอายุที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะหลังเฉียบพลัน

ข. วางแผนการดูแลที่ทาให้ผู้ป่วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองสูงสุดภายใต้
ข้อจากัดจากภาวะทางอายุรกรรม พยากรณ์โรค และความต้องการของผู้ป่วย
ค. มีส่วนร่วมและเป็นผู้นา multidisciplinary team meeting
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. การรักษาโรคและกลุ่มอาการผูส้ ูงอายุที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะหลังเฉียบพลัน
ข. พยากรณ์ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินแบบองค์รวมร่วมกับเครื่องมือ
พยากรณ์ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลกับผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมดูแลผู้ป่วย
ได้
ค. ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาดูแลในสถานพยาบาลระดับอื่น ๆ หรือกลับสู่ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. สรุป จัดกลุ่ม และเรียงลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาของผู้ป่วยสูงอายุเมื่อได้รับการส่งต่อเพื่อ
ดูแลในระยะหลังเฉียบพลัน
ข. ทบทวนวรรณกรรมและวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพระยะหลังเฉียบพลันของ
ประเทศ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. ดูแลผูป้ ่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจบทบาทหน้าที่ และค่านิยมของ
วิชาชีพอื่น ๆ
ข. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว และสมาชิกของทีมสหสาขาวิชาชีพ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. วางแผนการดูแลรักษาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จริง
ข. เป็นผู้นา มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสุขภาพระยะหลังเฉียบพลันของ
ประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. ทราบคาจากัดความ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการดูแลผู้ป่วยระยะหลังเฉียบพลัน
ข. วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของการดูแลผู้ป่วยระยะหลังเฉียบพลัน และวิเคราะห์ช่องว่างสาหรับการ
ดูแลผูป้ ่วยระยะหลังเฉียบพลันของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

Yr 2
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EPA 4: Manage care of older medical patients in the long term care setting
Title of the EPA
Manage care of older medical patients in the long term care setting
Specifications
1. Diagnose and manage acute and chronic illness in the long-term care
setting and enabling patient independence
2. Conduct and implement a holistic and long-term care approach
Context
Long term care setting (home care, institution)
Domains of
X Patient care
competence
X Medical knowledge and skills
X Practice-based learning
X Interpersonal and communication skills
X Professionalism
X System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior 1. The concepts of assessment in the long-term care setting including
and required
physical, mental, functional, caregiver burden, and environment.
experience for
2. Objective, process and standard management of home visit
entrustment
3. Common medical problems that occur in different long-term care
setting
4. Basic aspects of long-term care setting regarding funding and national
regulations/ laws
5. Evidence-based and cost-effectiveness strategies for nonpharmacological and pharmacological management of common
medical problems in different long-term care setting
6. Measurement and concept of quality of life
7. Patient self-care
8. National policy and reimbursement of various health care systems
Skills:
- Coordinate and organize assessment in the long-term care setting,
considering who needs to be involved and what steps need to be taken
- Perform a physical examination in a non-hospital setting
- Safely manage a patient with limited resources in long-term care setting
including medical reconciliation and appropriate vaccination for infectious
control.
- Perform a basic home environmental assessment.
- Assess potential risk to health professionals prior to home assessment.
- Describe how to organize investigations and medications in the
community
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-

Formulate management plans in consultation with primary care setting
staff
- Provide effective patient education, with support of the multidisciplinary
team
Attitude and behavior:
- Demonstrate a positive attitude towards older patients with acute and
chronic illness in long term care setting
- Consider gender, ethnic, cultural and socioeconomic vulnerability in the
management options
- Recognize and respect the role of patient’s preference, family, friends and
caregivers in the management of the patient with long term condition
Experience:
- Demonstrate experience coping with older patients’ problems at long
term care setting 5 cases within 2 years of training
- Completeness of medical records: 5 cases within 2 years
Assessment
- Direct observation
information source to - Chart audits
assess progress and
- Information from colleagues and family members (multisource feedback)
ground for a
- Bed-side discussion
summative
- In-training examination
entrustment decision - Portfolios
Entrustment for which - Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases)
level of supervision is
to be reached at
which stage of
training?
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Milestone EPA 4: Manage care of older medical patients in the long term care setting
Yr 1
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร การประเมินและรวบรวม

ข้อมูลในผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน (บ้าน และ สถานพยาบาลระยะยาว)
ข. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติที่พบโดยทั่วไปในผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ค. จัดลาดับความสาคัญของปัญหาของผู้สูงอายุเป็นรายไป เพื่อวางแผนการดูแลรักษาผูป้ ่วยแบบองค์รวม
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
ง. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมา่ เสมอ

จ. มีทักษะในการประเมินปัญหาทางสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ข. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในภาวะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ค. มีความรู้และทักษะในการประเมินและให้การดูแลที่เหมาะสมในกลุม่ อาการสูงอายุ (Geriatric
syndrome)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. การจัดการรักษาภาวะในผูส้ ูงอายุโดยการใช้ยาและการไม่ใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ข. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูส้ ูงอายุ และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูส้ ูงอายุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
professional development)
ค. มีความเป็นผู้นาในการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุในบริบทที่เหมาะสม
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือ
ภาวะในผูส้ ูงอายุ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ

Yr 2
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ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงอายุ
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้สูงอายุและกฎหมาย สวัสดิการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุให้เข้ากับ
บริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ฉ. มีความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การส่งต่อผู้ป่วยสูงอายุ และการดูแลระยะยาวที่เหมาะสม
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EPA 5: Providing palliative care
Title of the EPA
Providing palliative care
Specifications
1. Demonstrate appropriate decision making related to palliative
care and end-of-life care
2. Assess decision-making capacities of patients
3. Deliver bad news to eligible patients and caregivers
4. Appropriately provide advance care planning to eligible patients
5. Inform patients and family members related to living will and
ethical and legal issues for managing patients at the end of life
period
6. Optimally provide symptom control to end-of-life patients and
address the patients’ spiritual needs
7. Appropriately provide bereavement care to patients’ families
8. Appropriately refer patients to the available resources for
palliative care in the local area
Context
Ambulatory/inpatient/ long term care setting
Domains of competence
X Patient care
X Medical knowledge and skills
X Practice-based learning
X Interpersonal and communication skills
X Professionalism
X System-based practice
Knowledge, skills, attitude and Knowledge:
behavior and required
- Basic knowledge on the patients’ diseases, particularly natural
experience for entrustment
course and prognosis
- Method to assess decision-making capacities of patients
- The 6-steps “SPIKES” model of breaking bad news and common
emotional responses of patients after receiving bad news
- Advance care planning and advance directives
- Pain and non-pain symptom management at the end of life
- Methods of caregiver support and bereavement care
- Available resources for palliative care in the local area
- National policy and reimbursement of various health care
systems
Skills:
- Comprehensive assessment of physical and mental state
- Recognition and assessment of advanced disease prognosis in
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Assessment information source
to assess progress and ground
for a summative entrustment
decision
Entrustment for which
level of supervision is to be
reached at which stage of
training?

both cancer and non-cancer patients
- Decision making capacity assessment
- Good communication skills
- Effective and empathic management with grief in
- patients, relatives and staff
- Holistic approach including pharmacological and nonpharmacological management incorporating with patient’s
preferences and quality of life
- Collaborative skill with palliative care teams,
- other health professionals and agencies to provide
- the best possible palliative care
Attitude and behavior: Humanism and professionalism (Table 2)
Experience:
- Demonstrate experience coping with providing palliative care to
patients at the end of life in 5 different cases within 2 years of
training
- Direct observation
- Information from colleagues (multi-source feedback)
- Medical records
- Bedside discussion
- Inter-hospital conference discussion
- Execution with reactive supervision (on request) by the end of
the first year-level 3 (2 cases)
- Unsupervised at the end of the second year-level 4 (2 cases)
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Milestone EPA 5: Providing palliative care
Yr 1

Yr 2

การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร การประเมินและรวบรวม
ข้อมูลสาหรับนามาคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษา
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวม รวมทั้งการทาหัตถการที่จาเป็น
ข. มีทักษะในการประเมินความสามารถในการตัดสินใจของผู้ป่วย





ค.






























































มีทักษะในการสื่อสารกับผูป้ ่วยและญาติเกีย่ วกับการบอกข่าวร้าย

ก. มีทักษะในการประเมินอาการไม่สขุ สบายของผู้ป่วยและรักษาอาการที่ไม่สุขสบายได้อย่างเหมาะสม
ข. มีทักษะในการให้คาแนะนากับผู้ปว่ ยและญาติเกีย่ วกับการเขียนพินยั กรรมชีวิตและให้การวาง
แผนการดูแลล่วงหน้าได้
ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมา่ เสมอ
ง. มีทักษะในส่งต่อผู้ป่วยทีไ่ ด้รับการดูแลแบบประคับประคองอาการไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่าง
เหมาะสม
ช. มีทักษะในการประเมินด้านสังคมผู้สูงอายุ และให้การดูแลและรักษาในบริบทของสังคมผูส้ ูงอายุแต่ละ
รายได้อย่างเหมาะสม
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
ข. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครองอาการ
ค. มีความรู้และทักษะในการประเมินความสามารถในการตัดสินใจของผู้ป่วย
ง. มีความรู้และทักษะในการให้คาแนะนากับผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการเขียนพินัยกรรมชีวิตและให้การ
วางแผนการดูแลล่วงหน้าได้
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. วิพากย์บทความและงานวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม
ข. การจัดการรักษาแบบประคับประคองอาการในผู้สูงอายุโดยการใช้ยาและการไม่ใช้ยาและทรัพยากร
ทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูส้ ูงอายุ และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูส้ ูงอายุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ
ตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
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จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะการดูแลแบบประคับประคอง
อาการ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
professional development)
ค. มีความเป็นผู้นาในการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุในบริบทที่เหมาะสม
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบการดูแลแบบประคับประคองอาการทั้งในระดับชุมชน สถานพยาบาลและ
โรงพยาบาล
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองอาการ
ค. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้สูงอายุและกฎหมาย สวัสดิการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลแบบประคับประคองอาการ
ง. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลแบบประคับประคองอาการให้
เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
จ. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ อันได้แก่ การดูแลต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน การส่งต่อ
ผู้ป่วย
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EPA 6: Providing appropriate health promotion and prevention
Title of the EPA
Providing appropriate health promotion and prevention
Specifications
1. Recommend first-line, appropriate screening tests and
preventive care as part of the routine health maintenance
2. Provide a rationale for the decision to order the tests or preventive care
3. Incorporate the principle of cost-effectiveness in selecting the screening
tests and preventive plan
4. Take into account the health status of patients and patients’ preferences
in making recommendations
5. Correctly interpret the results of the screening tests
6. Explain the appropriateness of the screening and preventive care
suggested to the patients
7. Recommend appropriate further investigation and treatment
8. Provide health education/ promotion
Context
Ambulatory setting
Domains of
X Patient care
competence
X Medical knowledge and skills
X Practice-based learning
X Interpersonal and communication skills
X Professionalism
X System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior - Influence of lifestyle on physical, mental, and psychosocial health
and required
status
experience for
- Prevalence of common health problems and their risk factors in older
entrustment
people
- Efficacy, potential harm, and cost-effectiveness of health promotion
and prevention activities in older people including
1. Healthy lifestyle promotion
2. Immunization and other pharmacological prophylaxis
3. Cardiovascular and metabolic disease screening and prevention
4. Malignancy screening
5. Geriatric syndrome screening and prevention
- National policy and reimbursement of various health care systems
related to health promotion and prevention
- Interpretation and implication of screening test results
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Skills:
- Lifestyle modification in an individual basis
- Communication skill in risks and benefits of health promotion and
preventive activities
- Collaboration with other healthcare personnels in health promotion and
preventive activities
Attitude and behavior:
- Humanism and professionalism (Table 2)
Experience:
- Demonstrate experience coping with age-appropriate health promotion
and prevention in 25 different cases at the ambulatory setting within 2 years of
training
- Direct observation
- Medical records
- Information from colleagues (multisource feedback)
- In-training examination

Assessment
information source to
assess progress and
ground for a
summative
entrustment decision
Entrustment for which level of supervision is
to be reached at
which stage of
training?

Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level 3 (10 cases in different scenario)
Unsupervised at the end of second year – level 4 (15 cases in different
scenario)
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Milestones EPA 6: Providing appropriate health promotion and prevention
Yr 1

Yr 2

ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ





ข. วิ นิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติที่พบโดยทั่วไปในผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม





ค. จัดลาดับความสาคัญของปัญหาของผู้สูงอายุ





ง. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมา่ เสมอ









การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)

ความรู้ความเชี่ยวชาญ (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ



ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
ค. มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลกลุม่ อาการที่พบบ่อยในผูส้ ูงอายุ





การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and personal
improvement)


ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การรักษาโดยใช้ยาและไม่ใช้ยา และทรัพยากรอย่างสมเหตุผล





ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ









ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ



ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางสุขภาพ
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเมตตา
เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์





ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ





จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น
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ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน





ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
professional development)






ค. มีความเป็นผู้นาในการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุในบริบทที่เหมาะสม




ก. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ





ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย





ค. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย





ง. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผปู้ ่วย สวัสดิการทางสังคมของผูส้ ูงอายุและผู้พิการ และข้อกฎหมาย 
ที่ เกีย่ วข้อง







ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

จ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost consciousness
medicine)
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EPA 7: Providing geriatric medicine consultation to other specialties
Title of the EPA
Providing geriatric medicine consultation to other specialties
Specifications
1. Identify unrecognized geriatric syndromes from
patients/relatives/consulting physicians
2. Perform comprehensive geriatric assessment
3. Identify patient’s risks and benefits to particular procedures/interventions
4. Provide appropriate and relevant investigations
5. Provide proper and adequate management including prognosis,
comorbidities, quality of life and goal of care for patient and family
6. Effectively communicate with consulting physicians, patients and families
7. Record proper and adequate clinical information
Context
Outpatient/in-patient/emergency/intensive care setting
Domains of
X Patient care
competence
X Medical knowledge and skills
X Practice-based learning
X Interpersonal and communication skills
X Professionalism
X System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior
- Age-related changes in physiology, function, treatment efficacy and
and required
response, medication management, and psychosocial issues in the
experience for
individual basis
entrustment
- Surgical and anesthetic issues and understanding of perioperative care
and complications
- Knowledge related to Table 1.
- National policy and reimbursement of various health care systems
Skills:
- History taking, physical examination for comprehensive geriatric
assessment, perioperative assessment
- Holistic and patient-centered care
- Collaboration and working as a member of an interprofessional healthcare
team
- Counseling skill
Attitude and behavior:
- Humanism and professionalism (Table 2)
- Be willing to facilitate and collaborate in team-working activities
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Experience:
- Demonstrate experience coping with providing geriatric medicine
consultation in 30 different cases within 2 years of training
- Completeness of 4 medical records (ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนอิงตามเกณฑ์
ของราชวิทยาลัยฯ)
Assessment information - Direct observation
source to assess
- Medical records
progress and ground for - Information from colleagues (multisource feedback)
a summative
- Bed-side discussion
entrustment decision
- In-training examination
Entrustment for which - Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level of supervision is
level 3 (10 cases in different scenario)
to be reached at which - Unsupervised at the end of second year – level 4 (10 cases in different
stage of training?
scenario)
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Milestones EPA 7: Providing geriatric medicine consultation to other specialties
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร และการรวบรวมข้อมูล





ข. วินิจฉัยบาบัดรักษา และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้ป่วย พยากรณ์โรค รวมถึงจุดมุ่งหมายในการรักษา
ผู้ป่วยสูงอายุอย่างเหมาะสม





ค. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมา่ เสมอ









ความรู้ความเชี่ยวชาญ (Medical knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของสรีรวิทยาทางร่างกาย และจิตใจ



ข. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
ค. ประเมินภาวะผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด วางแนวทางในการดูแลระหว่างการผ่าตัดและนอนโรงพยาบาล
อย่างถูกต้องเหมาะสม





ง. มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลกลุม่ อาการที่ให้การปรึกษาบ่อยในผูส้ งู อายุ





การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการพัฒนาตนเอง (Practice-based learning and personal
improvement)


ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การรักษาโดยใช้ยาและไม่ใช้ยา และทรัพยากรอย่างสมเหตุผล





ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ ทาให้สามารถสังเคราะห์ จัดลาดับปัญหา และ
ให้คาปรึกษาที่มุ่งเน้นการพยากรณ์โรค โรคประจาตัวผู้ป่วย และจุดประสงค์ในการรักษาของผู้ป่วยและ
ครอบครัว









ทักษะการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางสุขภาพ



ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเมตตา เคารพ 
ในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์







ง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
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จ. มีทักษะความเป็นผู้นาของกลุ่ม (Team and leadership skill) ในการดูแลรักษาผูป้ ่วยสูงอายุ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน





ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
professional development)






ค. มีความเป็นผู้นาในการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุในบริบทที่เหมาะสม




ก. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ





ข. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย





ค. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่วย





ง. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผปู้ ่วย สวัสดิการทางสังคมของผูส้ ูงอายุและผู้พิการ และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง





จ. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost consciousness medicine)





ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
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EPA 8: Working with multidisciplinary teams
Title of EPA
Working with multidisciplinary teams
Specifications
Assess, plan and provide care with the multidisciplinary team for older
adults in hospital and community-based setting including:
- Health promotion and disease prevention
- Comprehensive geriatric assessment with the role of individual
disciplines and multidisciplinary team
- Care planning and coordination across the care spectrum
- Appropriate collaboration, referral and consultation for overall team
care planning and implementation
- Caregiver and needs assessment in the limited resources
- Caregiver education/ advocacy/ stress reduction
- Providing healthcare system for older adults and caregivers
- Psychosocial counseling and health education for appropriate
management of healthcare
- Discharge planning and post hospital care planning
- Team training for healthcare professionals
Context
Ambulatory, acute in-patient, post-acute, long term care and community
settings
Domains of competence
X Patient care
X Medical knowledge and skills
X Practice-based learning
X Interpersonal and communication skills
X Professionalism
X System-based practice
Knowledge, skills,
Knowledge:
attitude and behavior
1. Requirement of the older patients and families for multidisciplinary
and required experience
team care both in hospital and community-based settings
for entrustment
2. Objectives and roles of individual disciplines in the multidisciplinary
team to perform comprehensive geriatric assessments
3. Multidisciplinary process including appropriate referral/ consultation
and implementation of healthcare services
4. Identification specific risks and barriers in accessing healthcare services
for older adults including screening, immunizations, health promotion,
and disease prevention appropriately
5. Discharge planning, transition of care and home care for older patients
and their caregivers
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6. Healthcare resources and support in the regional settings
7. National policy and reimbursement of various health care systems
Skills:
1. Needs assessment and roles of multidisciplinary team care for older
adults and their caregivers
2. Appropriate treatment plans for older adults and their caregivers in both
hospital-based and community-based settings
3. Establishment and collaboration of the multidisciplinary care team
appropriate to the patients’ and caregivers’ needs in
physical/psychological/functional/social and spiritual aspects
4. Providing information to older adults and their caregivers about the access
to healthcare resources and supports
5. Providing information to older adults and their caregivers about available
long-term care services and supports such as community resources, home
care, assisted living facilities, hospitals, sub‑acute care facilities, nursing
homes and hospices
6. Providing health education to older adults/caregivers and healthcare
professional
Attitude and behavior:
- Humanism and professionalism (Table 2)
- Practice with the awareness of the importance of belief, socio-cultural
effect to the decision-making capacity and goals of care of the older
patients and their family
- Work effectively as a member or leader of a multi-professional healthcare
team
- Respect patients/ family/ community in the care providing process
- Showing good attitude and respect towards healthcare professionals in
the care team
- Provide compassionate care while establishing personal and professional
boundaries with patients and families/caregivers
- Effectively lead a family/caregiver meeting
Experience:
- Demonstrate experience coping with providing multidisciplinary team care
to older adults and their caregivers in 10 different cases within 2 years of
training
- Completeness of medical records: 1 record/month
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Assessment information
source to assess progress
and ground for a
summative entrustment
decision
Entrustment for which
level of supervision is to
be reached at which
stage of training?

-

Direct observation
Chart audits
Information from colleagues (multisource feedback)
Bed-side discussion
In-training examination
Case conference
Execution with reactive supervision (on request) by the end of first year –
level 3 (5 cases in different scenarios/problems)
Unsupervised at the end of second year – level 4 (5 cases in different
scenarios/problems)

51

Milestone 8: Working with multidisciplinary teams
Yr 1 Yr 2
การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
ก. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร การประเมินและรวบรวมข้อมูลใน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน (บ้าน และ สถานพยาบาลระยะยาว)
ข. วินิจฉัยบาบัดรักษาภาวะผิดปกติที่พบโดยทั่วไปในผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ค. จัดลาดับความสาคัญของปัญหาของผู้สูงอายุเป็นรายไป เพื่อวางแผนการดูแลรักษาผูป้ ่วยแบบองค์รวม โดย
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
ง. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสมา่ เสมอ
จ. มีทักษะในการประเมินปัญหาทางสังคมของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาและสังคมรอบด้าน (Medical
knowledge and skills)
ก. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ข. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และเชี่ยวชาญในภาวะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ค. มีความรู้และทักษะในการประเมินและให้การดูแลที่เหมาะสมในกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndrome)
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
ก. ดาเนินการวิจยั ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
ข. การจัดการรักษาภาวะในผูส้ ูงอายุโดยการใช้ยาและการไม่ใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
ค. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
ก. นาเสนอข้อมูลผูส้ ูงอายุ และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ค. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ญาติและผูส้ ูงอายุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการตัดสินใจ
และศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
ง. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทางานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
จ. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาแก่แพทย์และบุคลากรอื่น โดยเฉพาะอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผูร้ ่วมงาน เพือ่ นร่วมวิชาชีพ และชุมชน
ข. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous
professional development)
ค. มีความเป็นผู้นาในการพัฒนางานด้านผูส้ ูงอายุในบริบทที่เหมาะสม
ง. คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
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การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
ก. มีความรูเ้ กี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือภาวะใน
ผู้สูงอายุ
ข. มีความรู้ และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ
ค. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงอายุ
ง. มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิของผู้สูงอายุและกฎหมาย สวัสดิการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
จ. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุให้เข้ากับบริบท
ของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ฉ. มีความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การส่งต่อผู้ป่วยสูงอายุ และการดูแลระยะยาวที่เหมาะสม
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2. EPA-competencies matrix

Patient care
Medical knowledge and skills
Practice-based learning
Interpersonal and communication skills
Professionalism
System-based practice

EPA
1
•
•
•
•

EPA
2
•
•
•
•

EPA
3
•
•
•
•

EPA
4
•
•
•
•

EPA
5
•
•
•
•

EPA
6
•
•
•
•

EPA
7
•
•
•
•

EPA
8
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

3. ผลของ EPA
3.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม
ใช้วัดและประเมินผลมิติ in-training evaluation ดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย์ (ดังข้อ 3.2)
มิติที่ 2 การตรวจเวชระเบียนผู้ปว่ ยใน (ตาม EPA ข้อ 2, 3, 5 6,7,8)
มิติที่ 3 การตรวจเวชระเบียนผู้ปว่ ยนอก (ตาม EPA ข้อ 1,3, 4,5, 6,7)
3.2 เกณฑ์ประเมินการเลื่อนชัน้ ปี *
3.2.1 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 12 เดือน
EPA 1,2
level 3 (10 cases in different diseases/problems for each EPA)
EPA 5
level 3 (2 cases)
EPA 6,7
level 3 (10 cases in different scenario for each EPA)
EPA 8
level 3 (5 cases in difference scenarios/problems)
3.2.2 เมื่อผ่านการฝึกอบรม 24 เดือน
EPA 1,2
level 4 (10 cases in different diseases/problems for each EPA)
EPA 3, 4
level 4 (5 different cases for each EPA)
EPA 5
level 4 (2 cases)
EPA 6
level 4 (15 different scenario)
EPA 7
level 4 (10 different scenario)
EPA 8
level 4 (5 cases in difference scenarios/problems)
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถทา EPA ให้ได้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ตั้งไว้สาหรับแต่ละระดับของชั้นปี ทั้งจานวน
และ level และ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 24 เดือน แพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทา EPA ได้
ด้วยตนเองดังนี:้
EPA 1
level 4 (10 different cases)
EPA 2
level 4 (10 different cases)
EPA 3
level 4 (5 different cases)
EPA 4
level 4 (5 different cases)
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EPA 5
EPA 6
EPA 7
EPA 8

level 4 (2different cases)
level 4 (15 different cases)
level 4 (10 different cases)
level 4 (5 different cases)

Table1. โรค/ภาวะที่สาคัญซึ่งอายุรแพทย์ผู้สูงอายุต้องให้การดูแลรักษาได้ด้วยตนเอง
โรคหรือภาวะ
Malnutrition
Weight change
Disorders of swallowing
Frailty/ sarcopenia
Delirium
Gait problems
Falls
Insomnia and sleep disorders
Dizziness
Syncope
Vertigo
Pressure ulcer
Incontinence-associated dermatitis
Elder mistreatment
Medication nonadherence
Adverse drug reaction
Inappropriate drug use
Cognitive ageing
Mild cognitive impairment
Alzheimer’s disease
Vascular dementia
Parkinson’s disease dementia
Dementia with Lewy Body
Mixed dementia
Hydrocephalus
Cerebrovascular disease
Parkinson’s disease and related disorders

OPD
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Other neurodegenerative disorders
Traumatic brain injury
Seizure
Late-life mood disorders
Schizophrenia
Behavioral and psychological symptoms of dementia
Coronary artery disease
Valvular heart disease
Heart failure
Arrhythmias
Peripheral vascular disease
Hypertension
Asthma
Chronic obstructive pulmonary disease
Ageing kidney
Acute kidney injury
Chronic kidney disease
End-stage renal disease
Disorders of electrolytes
Disorders of fluid balance
Drug-induced liver injury
Cholelithiasis and choledocholithiasis
Cholecystitis
Pancreatitis
Dyspepsia
Upper gastrointestinal hemorrhage
Diverticular disease
Clostridium difficile colitis
Colon ischemia
Colonic obstruction
Acute colonic pseudo-obstruction
Lower gastrointestinal hemorrhage
Constipation
Fecal incontinence
Urinary incontinence
Benign prostatic hyperplasia
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Acute urinary retention
Primary cancer
Metastatic cancer
Menopause and andropause
Sexual dysfunction
Iron deficiency anemia
Vitamin B12 and/or folate deficiency anemia
Anemia of CKD
Anemia of chronic inflammation
Unexplained anemia
Myelodysplastic syndrome
Lymphoma
Multiple myeloma
Venous thromboembolism
Thrombocytopenia (any cause)
Disseminated intravascular coagulation (DIC)
Nonthyroidal illness
Hypothyroidism
Hyperthyroidism
Thyroid nodules
Type 2 Diabetes
Hypoglycemia
Hyperosmolar coma and diabetic ketoacidosis
Dyslipoproteinemia
Osteoarthritis
Hip Fractures
Osteoporosis
Crystal induced arthritis
Back Pain
Spinal Stenosis
Vertebral compression fractures
Foot problems
Myofascial Pain Syndrome
Bacteremia and sepsis
Fever of unknown origin
Infectious diarrhea
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Osteomyelitis
Septic arthritis
Prosthetic joint infection
Meningitis
Encephalitis
Pneumonia
Urinary tract infections
Herpes Zoster
Influenza
Other viral respiratory infection
Hearing problems
Visual problems
Dental problems
Immunization
Periodic health examination (screening)


















































Table 2. Humanism and professionalism for the elderly
Humanism and professionalism for the elderly
1. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
2. การไม่มีอคติต่อความชราภาพ (ageism)
3. การดูแลผู้ป่วยและ/ญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
4. การบอกข่าวร้าย
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงในผูป้ ่วยได้
6. การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สดุ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
7. การเคารพเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
8. การปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดไว้ก่อน
9. การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว
10. การปฏิบัตติ ามแนวทางขององค์กรวิชาชีพแพทย์ เช่น ราชวิทยาลัย แพทยสมาคม แพทยสภา สมาคมพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
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ภาคผนวก 2
เนื้อหาของการฝึกอบรม/หลักสูตร
ความรู้พื้นฐานของอายุรศาสตร์ และระบบที่เกี่ยวข้อง
Basic nutrition
Basic pharmacology
Biology of cancer
Carcinogenesis
Genome structure and organization
Molecular biology and clinical genetics
Nutrition values of common diets
Pathology and pathogenesis of diseases
Physiologic change in elderly
Principle of immunological response
Structure and function of
- Cardiovascular system
- Endocrine system
- Gastrointestinal system
- Genitourinary system
- Hematopoietic system
- Musculoskeletal system
- Nervous system
- Respiratory system
- Skin and soft tissue
ระบาดวิทยาคลินิก
ประเมินงานวิจยั
ความเชื่อถือได้และจุดอ่อนของการศึกษาแบบ randomized controlled, case- control, cohort
study, cross-sectional, case series, systematic review และ meta-analysis
วิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวม เช่น review article, original
article
สามารถใช้หรือแปลข้อมูลทางสถิติได้ถูกต้อง เช่น p-value, number needed to treat, relative risk,
odds ratio, 95% confidence interval เป็นต้น
ใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย เช่น sensitivity, specificity ได้อย่างเหมาะสม
potential bias ของการวัดค่าหรือแปลค่า sensitivity และ specificity
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เภสัชวิทยาคลินิก
ความรู้ทางด้าน pharmacokinetics และ pharmacodynamics ของยา และนามาประยุกต์กับการ
ติดตามระดับยาและการปรับยา
หลักการใช้ยา ได้แก่ จุดประสงค์ ทางเลือก การประเมินผล
ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา การแพ้ยา
drug interaction
ประเมินความแตกต่างของ metabolism ของยาในผู้ป่วยแต่ละประเภท
ปรับเปลีย่ นขนาดยาตามภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สูงอายุ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
โรคหรือภาวะทางอายุรศาสตร์สูงอายุที่สาคัญ
โรคที่สาคัญที่อายุรแพทย์สูงอายุต้องวินิจ ฉัยและรักษาได้ไม่ว่าโรคจะอยู่ในระดับใดก็ตาม โดยแบ่งตามวิธีจัดการ
เรียนรู้ดังนี้
ระดับ 1
โรคหรือภาวะที่พบบ่อย และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรียนรู้ได้จากผู้ป่วยโดยตรง
ระดับ 2
โรคหรือภาวะที่พบน้อยกว่าระดับ 1 และมีความสาคัญซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่ อยอดสามารถ เรียนรู้จาก
ผู้ป่วยแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง เช่น การร่วมดูแลในหอผู้ป่วย( ward round)ด้วยกัน เป็นต้น
ระดับ 3
โรคที่พบน้อยแต่มีความสาคัญ ซึ่งแพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง หรือ
ฟังบรรยาย และสถาบันฝึกอบรมควรจัดให้มีการเรียนรู้โรคในกลุ่มนี้อย่างพอเพียง
โรคหรือภาวะ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
Malnutrition

Weight change

Disorders of swallowing

Frailty/ sarcopenia

Delirium

Gait problems

Falls

Insomnia and sleep disorders

Dizziness

Syncope

Vertigo

Pressure ulcer

Incontinence-associated dermatitis

Elder mistreatment

Medication nonadherence

Adverse drug reaction

Inappropriate drug use

Cognitive ageing
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Mild cognitive impairment
Alzheimer’s disease
Vascular dementia
Parkinson’s disease dementia
Dementia with Lewy Body
Frontotemporal dementia
Mixed dementia
Hydrocephalus
Cerebrovascular disease
Parkinson’s disease and related disorders
Other neurodegenerative disorders
Traumatic brain injury
Seizure
Late-life mood disorders
Schizophrenia
Behavioral and psychological symptoms of
dementia
Coronary artery disease
Valvular heart disease
Heart failure
Arrhythmias
Peripheral vascular disease
Hypertension
Asthma
Chronic obstructive pulmonary disease
Ageing kidney
Acute kidney injury
Chronic kidney disease
End-stage renal disease
Disorders of electrolytes
Disorders of fluid balance
Drug-induced liver injury
Cholelithiasis and choledocholithiasis
Cholecystitis
Pancreatitis
Dyspepsia
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Upper gastrointestinal hemorrhage
Diverticular disease
Clostridium difficile colitis
Colon ischemia
Colonic obstruction
Acute colonic pseudo-obstruction
Lower gastrointestinal hemorrhage
Constipation
Fecal incontinence
Urinary incontinence
Benign prostatic hyperplasia
Acute urinary retention
Primary cancer
Metastatic cancer
Menopause and andropause
Sexual dysfunction
Iron deficiency anemia
Vitamin B12 and/or folate deficiency anemia
Anemia of CKD
Anemia of chronic inflammation
Unexplained anemia
Myelodysplastic syndrome
Lymphoma
Multiple myeloma
Venous thromboembolism
Thrombocytopenia (any cause)
Disseminated intravascular coagulation (DIC)
Nonthyroidal illness
Hypothyroidism
Hyperthyroidism
Thyroid nodules
Type 2 Diabetes
Hypoglycemia
Hyperosmolar coma and diabetic ketoacidosis
Dyslipoproteinemia
Osteoarthritis
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Hip Fractures
Osteoporosis
Crystal induced arthritis
Back Pain
Spinal Stenosis
Vertebral compression fractures
Foot problems
Myofascial Pain Syndrome
Bacteremia and sepsis
Fever of unknown origin
Infectious diarrhea
Osteomyelitis
Septic arthritis
Prosthetic joint infection
Meningitis
Encephalitis
Pneumonia
Urinary tract infections
Herpes Zoster
Influenza
Other viral respiratory infection
Fibromyalgia syndrome
Steroid-induced myopathy
Polymyalgia Rheumatica
Temporal Arteritis
Polymyositis
Dermatomyositis
Vaginal atrophy
Genital prolapse
Human immunodeficiency virus infection
Hearing problems
Visual problems
Dental problems
Immunization
Periodic health examination (screening)
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ทักษะ หัตถการ และ/หรือแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย และรักษาโรคอายุรศาสตร์
แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องรู้ข้อบ่งชี้ ประโยชน์ และโทษของการทาหัตถการต่างๆ หัตถการแบ่งเป็น 3 ประเภท
คือ
1. manual procedure
2. การสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
3. ประเมินและดูแลรักษาโรคต่างๆ
ในการทา manual procedure นั้น ในบางหัตถการจาเป็นต้องตามด้วยการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ หัตถการ
แต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามที่สถาบันฝึกอบรมควรจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1.

หัตถการ ประเภท manual procedure
หัตถการที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้องสามารถทาได้โดยไม่ต้องมีผู้กากับดูแลและสามารถสอนนิสิตนักศึกษา
แพทย์ให้ทาหัตถการดังกล่าวได้
- Basic & Advanced cardiac life support
- Endotracheal intubation
- Nasogastric intubation
- Insertion of indwelling urinary catheter
- Arterial blood gas sampling
- Abdominal paracentesis
- Lumbar puncture
- Arthrocentesis
- Thoracentesis
- Chest tube placement
2.

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ระดับที่ 1 สามารถตรวจและแปลผลได้ด้วยตนเอง
- AFB and modified AFB stain for microscope examination eg. sputum, pus
- Electrocardiography
- Fresh specimen for cell count from body fluid eg. CSF, pleural fluid, ascitic fluid,
synovial fluid
- Fresh specimen for microscopic examination of skin, sputum, body fluid
- Gram stain specimen for microscopic examination eg. sputum, pus
- Peripheral blood smear
- Stool examination for parasite and occult blood
- Urinalysis
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ระดับที่ 2 สามารถส่งตรวจ แปลผลได้ด้วยตนเอง
รังสีวินิจฉัย
- Acute abdomen series
- Bone and joint radiography
- Chest X-ray
- Plain KUB
- Skull X-ray
- Ultrasound of the abdomen
- CT brain, abdomen, thorax
- MRI brain
- Bone densitometry
- Thyroid uptake and scan
โลหิตวิทยา
- Complete blood count
- Hemoglobin analysis
- Iron studies (Serum iron, TIBC, ferritin)
- Reticulocyte count
- Screening coagulogram
- Protein electrophoresis
- Vitamin B12 level, and folic acid level
ฮอร์โมน
- Adrenal function test
- Thyroid function test
จุลชีววิทยา
- Fresh specimen for culture/sensitivity from various specimens eg. Blood, Urine
- Profiles of viral hepatitis serology
- VDRL
อิมมูโนวิทยา
- Rheumatoid factor
- Serological test for infectious disease
- Anti CCP
- Autoimmune profiles
ระบบการหายใจ
- Arterial blood gas
- Pulmonary function test
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อื่นๆ
- Hb A1C
- BUN, creatinine, eGFR , uric acid, electrolyte, magnesium
- Calcium, phosphate, alkaline phosphatase
- ESR, CRP
- Fasting and postprandial plasma glucose
- Fractional excretion of sodium and other electrolyte
- Lipid profiles
- Liver function test
- Microalbuminuria
- Serum ketone
- Serum muscle enzymes
- Serum และ urine osmolality
- Tumor markers
- Urinary protein/creatinine
- Amylase/lipase enzymes
- Serum cardiac markers
- Serum lactate
- Body fluid analysis
ระดับที่ 3 สามารถส่งตรวจและนาผลไปประยุกต์ใช้ได้
รังสีวินิจฉัย
- MRA brain
- Transcranial carotid ultrasound
- Carotid angiography
- Bone scan
- PET scan, SPECT
พยาธิวิทยา
- Pathology and cytology of tissue biopsy
ระบบการหายใจ
- Sleep study
โลหิตวิทยา
- Serum erythropoietin
อื่นๆ
- Serum zinc, copper
- Thiamine pyrophosphate effect
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3.

การประเมินหรือดูแลรักษา
การประเมินหรือดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดสามารถทาด้วยตนเอง
- Anthropometric measurement
- Assessment of nutrition status
- Communication skill เช่น breaking bad news, patient/ family counseling, advanced care
plan, advanced directive
- Cognitive assessment: MMSE, TMSE, MoCA, Clock drawing test, decision making
capacity
- Functional assessment: Basic and instrumental activities of daily living, driving ability
- Balance and physical performances: gait speed, grip strength, Timed Up and Go (TUG)
test, functional Reach test
- Psychological assessment: Depression, agitation, anxiety, psychosis, delusions
- Geriatric drug review
- Pre-perioperative assessment and postoperative care
- Comprehensive geriatric assessment and holistic care in both outpatient clinic and
hospitalized patients
- Continuing care/ long term care
- Geriatric rehabilitation and geriatric occupational therapy including swallowing
assessment
- Disease prevention and health promotion: oral health, vaccine, exercise, diet, life
style, common health problem screening
- Palliative Care
- Caregiver assessment and intervention

ความรู้ทางด้านบูรณาการ
1. Interpersonal and communication skills
1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
2) การดูแลผู้ป่วยและญาติในวาระใกล้เสียชีวิต
3) การบอกข่าวร้าย
4) ปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
5) สามารถบริหารจัดการ difficult patient และผู้ดูแลได้
6) เข้าใจพื้นฐานความเชื่อทางสุขภาพที่ต่างกัน
7) การสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และผู้รว่ มงาน
8) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และผูร้ ่วมงาน
9) ทักษะการทางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
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2.

Professionalism
1) Patient-centered care
(1) การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
(2) การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สดุ
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
2) พฤตินิสัย
(1) ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
(2) การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
- การรักษาความน่าเชื่อถือแก่ผู้ป่วย สังคม
- การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สดุ
- การให้เกียรติและยอมรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วย และญาติ
- ความสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ก่อน
- ความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
3) Medical Ethics
(1) การหลีกเลี่ยงการรับผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงการรับของจากบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
(2) การนับถือให้เกียรติและสิทธิ รวมทั้งความเห็นของผู้ป่วย ในกรณีผู้ปว่ ยไม่เห็นด้วยกับการรักษาหรือ
ปฏิเสธการรักษา กรณีญาติและผูป้ ่วยร้องขอตามสิทธิผู้ป่วย
(3) การขอความยินยอมจากผู้ป่วยในการดูแลรักษาและหัตถการ
(4) ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดสินใจไม่ได้ต้องสามารถเลือกผู้ตัดสินใจแทนผู้ป่วยได้
(5) การปฏิบัติในกรณีทผี่ ู้ป่วยร้องขอการรักษาที่ไม่มีประโยชน์หรือมีอันตราย
(6) การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
(7) การประเมินขีดความสามารถ และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
4) Continue professional development
(1) การกาหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
(2) การค้นคว้าความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือได้ด้วยตนเอง
(3) การประยุกต์ความรู้ที่ค้นคว้ากับปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
(4) การวิเคราะห์และวิจารณ์บทความทางวิชาการ
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างสม่าเสมอ
(6) การใช้ electronic databases และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้
(7) การถ่ายทอดความรู้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้ป่วยและญาติ
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3.

4.

System-based practice
1) ระบบสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
2) ระบบประกันสุขภาพ เช่น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระบบประกันชีวิต เป็นต้น
3) การประกันคุณภาพ
4) ความปลอดภัยของผู้ป่วย
5) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา
6) หลักการบริหารจัดการ และ cost consciousness medicine
7) ความรู้กฎหมายทางการแพทย์ สิทธิผู้ป่วย
8) นโยบายการใช้ยาระดับชาติ เช่น บัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น
9) บทบาทของการรักษาทางเลือก
10) การดูแลสุขภาพของตนเอง
Practice-based learning and improvement
1) ทักษะและจริยธรรมในการวิจยั
2) การดูแลรักษาผูป้ ่วยแบบทีมสหวิชาชีพ
3) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4) การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วนถูกต้อง
5) การลงรหัสโรค และรหัสหัตถการ
6) การลงสาเหตุการตาย
7) การจัดกลุ่มโรคและค่าน้าหนักสัมพัทธ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม Disease -related group (DRG)
8) การสร้าง Clinical Practice Guideline (CPG)
9) การป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
10) การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
11) การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
12) เข้าใจการใช้และแปลผลเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เช่น flow chart, control chart เป็นต้น
13) การประเมินความพอใจของผู้ป่วย
14) การมีส่วนร่วมในองค์กร เช่น ภาควิชา/แผนก/กลุ่มงาน โรงพยาบาล/สถาบัน ราชวิทยาลัย
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ภาคผนวก 3
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละชั้น ปีละ

1

2

3

4

5

จานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม

2

4

6

8

10

300

500

700

900

1100

200

300

400

500

600

300

500

700

900

1100

จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละชั้น ปีละ

6

7

8

9

10

จานวนอาจารย์แพทย์ผู้ให้การฝึกอบรม

12

14

16

18

20

1300

1500

1700

1900

2100

700

800

900

1000

1100

1300

1500

1700

1900

2100

จานวนผู้ป่วยนอกในคลินิกผู้สูงอายุ (ครั้ง/ปี)
จานวนผู้ป่วยในอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุทั้งในแผนก
และนอกแผนกทีร่ ับปรึกษา (ครั้ง/ปี)
จานวนครั้งของการประเมินผู้สูงอายุ
(geriatric assessment) (ครั้ง/ปี)

จานวนผู้ป่วยนอกในคลินิกผู้สูงอายุ(ครั้ง/ปี)
จานวนผู้ป่วยในอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุทั้งในแผนก
และนอกแผนกทีร่ ับปรึกษา (ครั้ง/ปี)
จานวนครั้งของการประเมินผู้สูงอายุ
(geriatric assessment) (ครั้ง/ปี)
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ภาคผนวก 4
รายนามคณะกรรมการหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรนิ ทร ฉันศิริกาญจน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันยชัย สุระ
แพทย์หญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
แพทย์หญิงศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
นายแพทย์ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
แพทย์หญิงธัญชนก จัตตารีส์
นายแพทย์ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์
แพทย์หญิงจุฑามาศ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
แพทย์หญิงรวีนันท์ จงประเสริฐพร
นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
นางสาวทิพเนตร งามกาละ
นางกรรณิกา จันทร์ฉาย
นางสาวเพียงพร เจริญวัฒน์
นางสาวกชกร สวัสดิชัย

ที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษา ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ประธาน
กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญแพทยศาสตรศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด)
(ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด)
กรรมการ (ศิษย์เก่าแพทย์ประจาบ้านต่อยอด)
กรรมการ (พยาบาล)
กรรมการ
กรรมการ (ผู้ช่วยวิจัย)
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
1. กาหนด/ปรับ พั นธกิจและผลลัพธท์างการศึกษาที่พึงประสงค์ของการฝึก อบรม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร การฝึกอบรมและสอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ ทั้งด้านการศึกษา การบริการ การวิจัย และการสร้างเสริม
สุขภาพให้เข้ากับ การเปลี่ยนแปลงของ สังคม ทั้งด้านวิชาการ เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
2. พั ฒ นาโครงสร้ า งขององค์ ก ร ธรรมาภิ บ าลและการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ รั บ มื อ กั บ สภาพแวดล้ อ ม และ
ความจาเป็น ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปของการฝึกอบรมและปรับให้เกิดผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
3. พัฒนาและปรับปรุงแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์
ผู้สูงอายุ
4. ก าหนดนโยบายและกระบวนการการคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมแพทย์ ป ระจ าบ้ า นต่ อ ยอด
โดยสามารถปรับนโยบายการ รับวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการ ที่จาเป็นด้านทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงในการศึ กษาพื้นฐานทางการแพทย์ และ
ข้อกาหนดของหลักสูตร
5. บริหารกระบวนการฝึกอบรม การปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านตอ่ยอดและกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินกิจกรรมการ เรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่เ กี่ยวข้อง โดยสามารถปรับโครงสร้าง เนื้อหา และระยะเวลา
ของหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเปลยี่นแปลงของข้อมูล ประชากรศาสตร์ สุขภาพและการเกิ ด
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โรคของประชากร สภาวะด้านเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม เพื่อให้ครอบคลุมความรู้ แนวคิด และวิธีการที่ทันสมัยและ
ตรงประเด็น
6. ปรับ กระบวนการเรียนรู้ และวิ ธีก ารฝึก อบรม ผลลั พ ธ์ท างการศึก ษาที่ พึ งประสงค์ ของการฝึก อบรมให้
สอดคล้องกับความ ต้องการที่จาเป็นตามสภาพแวดล้อมที่แพทย์จะเข้าทางาน
7. ปรับนโยบายการพัฒนาและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ให้การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไป ของการฝึกอบรม
8. บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้การดาเนินหลักสูตรการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์
9. กาหนดนโยบายและแนวทางในการประกันคณุภาพการฝึกอบรม
10. กากับ ติดตาม ประเมิน ทบทวน และปรับปรุงพัฒนากระบวนการกากับดูแลหลักสูตรให้ละเอียดและชัดเจน
ตามแผนการ ฝึกอบรม/หลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. จัดประชุมคณะกรรมการหลักสตูรการฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน
มีคณะอนุกรรมการย่อย 3 ชุด ได้แก่
1. อนุกรรมการหลักสูตรและการประเมินผล ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรนิ ทร ฉันศิริกาญจน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันยชัย สุระ
แพทย์หญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
แพทย์หญิงศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
นายแพทย์ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
แพทย์หญิงธัญชนก จัตตารีส์
นายแพทย์ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์
แพทย์หญิงจุฑามาศ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
แพทย์หญิงรวีนันท์ จงประเสริฐพร
นางสาวทิพเนตร งามกาละ
นางสาวกชกร สวัสดิชัย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ประธาน
กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญแพทยศาสตรศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด)
กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด)
กรรมการ (พยาบาล)
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการหลักสูตรและการประเมินผล
- กาหนดและบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอดให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมของ
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และแพทยสภา
- ดาเนินการจัดกระบวนการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ฝึกอบรม
- พัฒนาหลักการและวิธีการประเมนิผล ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ พึงประสงค์และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับแก่แพทย์ประจาบ้านต่อยอดอย่างทันกาล จาเพาะ สร้างสรรค์
และเป็นธรรม
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- ปรับกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการฝึกอบรม ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ของการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับความ ต้องการที่จาเป็นตามสภาพแวดล้อมที่แพทย์จะเข้าทางาน
- พัฒนา ประเมิน และปรับปรุงแผนการฝึกอบรม/หลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
2. อนุกรรมการกิจกรรมวิชาการและวิจัย ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายแพทย์ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
แพทย์หญิงศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
นายแพทย์ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์
แพทย์หญิงจุฑามาศ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
แพทย์หญิงรวีนันท์ จงประเสริฐพร
นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
แพทย์หญิงธัญชนก จัตตารีส์

ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด)
กรรมการ (ตัวแทนแพทย์ประจาบ้านต่อยอด)
กรรมการ (ศิษย์เก่าแพทย์ประจาบ้านต่อยอด)
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการกิจกรรมวิชาการและวิจัย
- จัดและบริหารกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้แพทย์ประจาบ้านต่อยอดมีความรู้และทัก ษะที่หลากหลายตรงตาม
หลักสตูร และวัตถุประสงค์การฝึกอบรมของราชวิทยาลัยอายรุแพทย์ฯ
- กาหนดบทบาทและหน้าที่ สนับสนุนรวมทั้งกากับดูแลการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาการ
ของแพทย์ ประจาบ้านต่อยอด
- กากับและติดตามงานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านต่อยอดให้เป็นไปตามแผนงานของภาควิชาฯ
- ประเมินและปรับปรุงการปฏิบตัิงาน กิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยของแพทย์ประจาบ้านทุกปี
3. อนุกรรมการที่ปรึกษาและฝ่ายสนับสนุน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แพทย์หญิงศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
นายแพทย์ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
แพทย์หญิงธัญชนก จัตตารีส์
นายแพทย์ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์
นางสาวกชกร สวัสดิชัย
นางสาวเพียงพร เจริญวัฒน์

ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการที่ปรึกษาและฝ่ายสนับสนุน
- เป็นที่ปรึกษาให้แก่แพทย์ประจาบ้าน
- กากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของแพทย์ประจาบ้านตลอดจนให้ข้อมูลป้อนกลับ
- พัฒนาและจัดให้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรการฝึกอบรมตามเกณฑ์การฝึกอบรมของแพทยสภา เช่น กิจกรรมด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
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- ประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน และแพทย์ประจาบ้านต่อยอด
แพทย์ ทั่วไป เภสัชกร นักศึกษาปริญญาโท นักกาหนดอาหาร และโภชนากรทั้งในและนอกสถาบัน รวมถึง บุคลากรจาก
ต่างประเทศกับหน่วยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง
- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เมื่อแพทย์ประจาบ้านต่อยอดฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เกิดภาวะวิกฤตทางวิชาชีพ
(professional crisis)
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